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RESUMO
A memória, enquanto processo cognitivo, possibilita a aquisição, a conservação e a
evocação (ou recordação) de informações originárias de eventos externos ou internos.
Identifica-se diferentes classificações para a memória, considerando aspectos relativos ao
tempo de duração da informação, o conteúdo do material armazenado e a função. Dentre
os sistemas de memória destaca-se a memória de curto prazo, responsável pelo
armazenamento temporário de um número reduzido de informações, verbais ou visuais,
por curto intervalo de tempo. A memória de curto prazo visual (MCPV) tem sido
associada ao desempenho adequado em atividades cotidianas, tais como reconhecimento
de objetos, construção de imagens mentais, orientação espacial, bem como para a
aprendizagem e o raciocínio visoespaciais. Porém, apesar de sua importância para os
domínios da escolarização e das atividades laborais, ainda são escassos os instrumentos
de investigação, em especial, aqueles que possibilitam a investigação em separado da
MCPV e da memória de trabalho. Tal situação é agravada se for considerado o contexto
da infância e da adolescência. Considerando a relevância da MCPV para os processos
típicos e atípicos, de desenvolvimento e aprendizagem, de crianças e adolescentes, bem
como a escassez de instrumentos normatizados para a população brasileira, o presente
teve como objetivo a construção de dados normativos do Teste Pictórico de Memória
Visual (TEPIC-M), para crianças e adolescentes de seis a 16 anos da cidade de Natal/RN.
Adicionalmente, investigou a interferência das variáveis idade, sexo e tipo de escola sobre
o desempenho no teste. O TEPIC-M investiga a capacidade de o indivíduo recuperar uma
informação num curto período de tempo. Participaram da pesquisa 542 estudantes, sendo
301 do sexo feminino e 241 do sexo masculino. Deste total, 256 pertenciam à rede de
pública de ensino e 286 à rede privada. Os dados obtidos foram submetidos a análises
estatísticas descritivas e inferenciais previamente inspiradas na proposição dos autores do
instrumento. Para verificar o nível de significância das diferenças entre os desempenhos
obtidos em função das variáveis sexo e tipo de escola, foi realizado o teste estatístico
inferencial U de Mann-Whitney, cujo resultado indica que não houve diferença
significativa entre os dois grupos em função da variável sexo (p=0,808), todavia quando
analisada a variável tipo de escola encontra-se diferença significativa entre os
desempenhos,
em
benefício
da
escola
particular
(p<0,001).
Posteriormente foi realizado o teste de correlação de Spearman que verificou a
interferência da variável idade sobre o desempenho no teste da amostra total (p<0,001).
Posteriormente, foi realizada análise de variância multi-variada (n-Anova) e análise posthoc (Teste LSD), comparando os desempenhos de cada grupo etário em função dos
demais. Com base nas significâncias encontradas na análise post-hoc, propõe-se nesse
estudo o agrupamento das crianças e adolescentes em quatro grupos etários: 6 e 7; 8 e 9;
10 e 11; 12 a 16, bem como a divisão destas por tipo de escola. Os dados apresentados no
presente estudo atestam a validade desenvolvimental do Teste Pictórico de Memória
Visual (TEPIC-M), apresentando dados normativos para a faixa etária dos 6 aos 16 anos,
ampliando assim o potencial de alcance do teste na sua proposição original. Desta forma,
disponibiliza para os profissionais brasileiros, que trabalham com avaliação psicológica,
um instrumento com evidências de validade e que se propõe a investigar o sistema de
memória de curto prazo visual, para o qual se identifica escassez de instrumentos
disponíveis.
Palavras-chave: memória, avaliação psicológica, infância, TEPIC-M
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Abstract
Memory, as a cognitive process, allows the acquisition, the maintenance as well as the
recall of information already stored of information may originate from an external or
internal event. It’s possible to identify the different classifications for memory,
considering aspects related to the duration of the information, the content of the stored
material and the function. Within the mnemonic system we have the short-term memory,
which displays temporary storage of a reduced number of information for a short period
of time, playing a crucial role in everyday activities such as object recognition, mental
imagery, spatial orientation, including the learning process and visual spatial reasoning.
However, despite of their importance in the domains of education process and work
activities, research instruments are still scarce, especially those that allow the separate
investigation of short-term visual memory and working memory. This situation is
aggravated if one considers the context of childhood and adolescence. Considering the
relevance of MCPV to the typical and atypical processes of development and learning of
children and adolescents, as well as a shortage of normative instruments for the Brazilian
population, the present study had as objective the construction of normative data of the
Pictorial Test of Visual Memory (TEPIC-M), for children and adolescents from six to 16
years of age in the city of Natal / RN. Farther, Investigated the interference of variables
age, sex, and school type on test performance. TEPIC-M investigates the individual's
ability to retrieve information in a short period of time. A total of 542 students from the
city of Natal participated in the study, 301 of whom were female and 241 were male. Of
this total, 256 belong to public school and 286 to private school. The data obtained in the
experiment were submitted to descriptive and inferential statistical analyzes inspired by
the authors' instrument. In order to verify the magnitude of discrepancy between the
performances obtained according to gender and school type variables, a statistic
inferential test - the U de Mann-Whitney - was performed indicating that there was no
significant difference between the two groups (p = 0.808). However, the analyses of the
type of school showed a significant difference towards the benefit of the private school
system (p <0.001). Subsequently, a Spearman correlation test was performed to verify the
existence of a correlation between age variables (p <00.01). Also regarding age variables,
a multi-varied analysis (n-Anova) and a post-hoc analysis (LSD Test) were performed,
seeking to verify if there was a significant difference between the performances,
according to age groups, to the whole sample. Based on the significance found in the posthoc analysis, this study suggests the grouping of children and adolescents into age groups,
proposing the categorization into four age groups: 6 and 7; 8 and 9; 10 and 11; 12 to 16,
as well as the division of these by type of school, since the inferential analysis of this
variable has a significant result (p <0.001). The data presented in this study attest to the
developmental validity of the Pictorial Memory Test (TEPIC-M), exhibiting normative
data for the age group of 6 to 16, hence extending the potential scope of the test since its
original proposition. As a result, it makes available to Brazilian professionals currently
working with psychological evaluation, an instrument with evidence of efficacy and that
proposes to investigate the visual short-term memory system, for which a shortage of
instruments are currently available.

Key-words: memory, psychology assesment, childhood, TEPIC-M
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1. INTRODUÇÃO

A Neuropsicologia, aqui compreendida através dos processos de avaliação e das
técnicas de reabilitação, tem sido um domínio de produção de conhecimento fundamental
para o desenvolvimento de diversos profissionais e serviços, que visam uma compreensão
complexa do funcionamento cognitivo e comportamental em diversos contextos c
Configurando-se enquanto uma área em crescente expansão no mundo e no Brasil, cujo
papel vem sendo largamente reconhecido na comunidade científica, notadamente como
resposta às demandas constantes de investigação e intervenção em situações de lesões
e/ou disfunções cerebrais que se apresentam no âmbito da saúde e da educação.
A neuropsicologia se apresenta como disciplina de caráter interdisciplinar, inserida
no campo das Ciências Cognitivas, e que promove o diálogo entre disciplinas como:
psicologia, anatomia, fisiologia, psiquiatria, neurologia e neurociências. Esta ciência
apresenta três objetivos centrais que se inter-relacionam, quais sejam: a) realização de
pesquisa, sobre as relações entre a organização e funcionamento do sistema nervoso e os
processos

psicológicos;

b)

desenvolvimento

e

aplicação

de

procedimentos

neuropsicológicos de diagnóstico e; c) reabilitação neuropsicológica, com o intuito de
desenvolver e aplicar procedimentos em casos de lesões e/ou disfunções cerebrais.
A partir desse contexto de expansão da neuropsicologia, bem como da preocupação
com o neurodesenvolvimento e suas particularidades, foi estruturado o Laboratório de
Pesquisa e Extensão em Neuropsicologia (LAPEN) da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN). O LAPEN foi fundando em 2007, e desde então tem buscado
compreender o neurodesenvolvimento de crianças e adolescentes em diversos contextos
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clínicos. Os estudos realizados no LAPEN possuem três grandes frentes: a oncologia
pediátrica; o espectro autista e as altas habilidades. Porém, ao longo desses anos também
realizou estudos com crianças diagnosticadas com epilepsia, TDA/H, diabetes melitus
tipo I, entre outros perfis clínicos, tendo tido uma aproximação nos últimos anos com o
desenvolvimento típico, contribuindo com a compreensão do neurodesenvolvimento
infantil, especificamente as funções executivas.
As pesquisas realizadas possuem como base o uso de instrumentos psicométricos e
tarefas qualitativas que buscam identificar pontos fortes e deficitários do funcionamento
neuropsicológico do indivíduo. Entretanto, configura-se ainda como grande desafio
encontrar instrumentos disponíveis para o público infantil, que atenda às propriedades
psicométricas de padronização e normatização para o público em questão. A inexistência
de testes normatizados para as fases iniciais do desenvolvimento tem dificultado a
avaliação sistematizada de habilidades importantes para a compreensão sistêmica do
funcionamento cognitivo, em especial se considerarmos que estamos avaliando um
sistema em pleno desenvolvimento e reorganização.
A busca por redefinir o cenário acima descrito encontra-se subjacente à proposta
deste estudo. Este teve como objetivo desenvolver estudos de normatização do Teste
TEPIC-M para crianças e adolescentes de 06 a 16 anos residentes do município de NatalRN. O TEPIC-M, cujo detalhamento será realizado em seção posterior, tem como
objetivo a avaliação da memória visual de curto prazo. A existência de dados normativos
para tal faixa etária é de extrema importância, uma vez que tal habilidade é apontada
como preditora importante para a aquisição da leitura e (Barbosa, Bernardes, Misorelli,
& Chiappetta, 2010), bem como da matemática (Boulet-Craig et al., 2017) e para os
processos de aprendizagem das habilidades escolares formais (Capovilla, Gütschow, &
Capovilla, 2004)
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Para além de auxiliar no processo de aquisição de habilidades escolares, a
memória visual também tem sido apontada como importante marcador do perfil cognitivo
de grupos clínicos específicos, seja na condição de ponto de força, como é o caso do
espectro autista e altas habilidades (Souza, Coco, Pinho, Filipe, & Carmo, 2016) e das ,
seja na condição de ponto de fragilidade, como no caso de crianças expostas ao manganês
(Hernández-Bonilla et al., 2016), diagnosticadas com TDA/H (Wiegand et al., 2016), com
distúrbio específico da linguagem (Menezes, 2007) e, em especial, o transtorno nãoverbal de aprendizagem (Garcia, Mammarella, Pancera, Galera, & Cornoldi, 2015).
Isso posto, espera-se que a normatização do TEPIC-M venha suprir lacuna
importante na avaliação neuropsicológica infantil, possibilitando a investigação
desenvolvimental do sistema de memória visual e, consequentemente, a intervenção
precoce naqueles casos nos quais se constata desenvolvimento assincrônico deste sistema.
A seguir, será apresentada a seção de Revisão de Literatura, organizada em dois
capítulos. O primeiro aborda os fundamentos teórico da memória, apontando o percurso
histórico do construto, elencando definições e classificações propostas ao longo do
tempo, culminando com a exposição dos modelos atuais de memória, adicionalmente,
discutirá acerca do processo avaliativo da memória, bem como o desenvolvimento
mnêmico ao longo do desenvolvimento infanto-juvenil. Já o segundo capítulo apresenta
o instrumento, os contextos de pesquisa nos quais o mesmo vem sendo utilizado e o
estudo inicial de desenvolvimento, validação, normatização e padronização do TEPIC-M
para a população brasileira de adultos e idosos.
Em seguida será apresentado o delineamento metodológico, no qual são
apresentados os critérios de constituição da população participantes do estudo, bem como
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a descrição do processo de coleta e análise dos dados. Ao final da seção são elencadas as
considerações éticas da pesquisa em tela.
Posteriormente encontra-se a seção de resultados, na qual são descritos os dados
de normatização do TEPIC-M aqui propostos, assim como a seção de discussão dos
achados do presente estudo, na qual são analisados os dados e sugerida a utilização destes
para a investigação da memória de curto prazo em diferentes populações clinicas.
Finaliza-se essa dissertação com as considerações finais, apontando as contribuições do
estudo, seus limites e sugestões para futuras pesquisas que considerem o uso do TEPICM.
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA MEMÓRIA

Somos literalmente aquilo que recordamos e o que esquecemos. A memória,
enquanto processo cognitivo possibilita a aquisição de novas informações, a conservação
destas e a evocação (ou recordação) da informação já armazenada (Mourão Júnior &
Faria, 2015). Trata-se de uma atividade altamente diferenciada do sistema nervoso, a
construção de um acervo mnêmico que contribui para que cada sujeito seja único. Além
disso, a memória também nos permite projetar e planejar ações voltadas para o futuro
(Izquerdo, 2002).

O conjunto das memórias tem papel importante no que comumente se denomina
de subjetividade ou de personalidade, pois os comportamentos, pensamentos e modo de
expressão da experiência subjetiva de cada sujeito são construídos dialeticamente ao
longo de sua história, forjados na co-construção do indivíduo e seu entorno históricocultural. Algumas memórias duram segundos, outras semanas e algumas anos. Algumas
memórias são visuais, outras olfativas, algumas auditivas e há aquelas que são musculares
ou motoras. Algumas memórias possibilitam experiências de prazer e alegria, enquanto
outras são terrivelmente desconfortáveis, tristes e mobilizadoras. Essas diferentes
características sugerem que, certamente, os mecanismos subjacentes a cada um desses
tipos de memória não podem ser os mesmos.
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2.1. Breve Histórico do Sistema Mnemônico
O interesse pela memória humana parece acompanhar a própria história da
humanidade, porém, os estudos sistemáticos e as proposições teóricas acerca de sua
estrutura e funcionamento são identificados a partir do século XVII, com os filósofos
John Locke, John Stuart Mill e Thomas Brown. Estes especularam acerca dos fatores
intervenientes sobre o grau ou força das associações particulares no âmbito da memória.
Para estes, a força de uma recordação estava associada a seu componente emocional, sua
duração, frequência e o interesse da pessoa (Rueda & Sisto, 2007).
Ao longo do desenvolvimento das ciências cognitivas percebe-se a proposição de
diferentes modelos de definição da Memória. Os primeiros estudos empíricos sobre
memória são creditados a Herman Ebbinghauss ( Baddeley, Anderson, & Eysenck, 2011),
filósofo alemão do século XIX, que demonstrou ser possível o estudo experimental da
memória, investigando os processos de aquisição e perda da capacidade de evocação do
material armazenado.
Kenneth Craik, em 1943, propunha que a memória se organiza em diferentes
sistemas, sendo este o início das propostas vindouras para os diferentes modelos teóricos
de memória que surgiram em sequência. Sendo assim, a seguir, apresentaremos os
diferentes modelos teóricos que definem o processo cognitivo da memória, desde os
primeiros estudos até as proposições contemporâneas do século XXI.
As décadas de 50 e 60 do século XX representam a denominada Revolução
Cognitiva, cujos anos iniciais foram marcados pelo desenvolvimento de pesquisas sobre
funções cognitivas específicas dentro de uma abordagem cognitivista, inspirada pelo
processamento da informação. Tal perspectiva concebia a memória como o processo de
codificação e decodificação de informações.
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De acordo com Rueda (2007), identifica-se crescente interesse na análise da
percepção, atenção, memórias sensoriais imediatas, memória de curto prazo e a estrutura
da memória de longo prazo. Broadbent em 1958 irá propor o primeiro modelo estrutural
do processamento da informação. Utilizando-se dos famosos diagramas, descreveu o
fluxo do processamento da informação percebida e não percebida.
Nesta mesma época, modelos estruturais semelhantes ao de Broadbent foram
desenvolvidos, dentre os quais se destaca o de Atkinson e Shiffrin (1968), o qual previa
três módulos estruturais da memória diretamente relacionados a um estado especifico do
processamento da informação. Para esta perspectiva, os processos psicológicos são
compreendidos como similares a programas de computador, para os quais é preciso
considerar um input, um output e o processamento distribuído em módulos hierárquicos.
Sendo assim, o processo iniciava com o input sensorial, caso houvesse investimento
atencional a informação seguiria para o módulo da memória de curta duração.
Subsequentemente, poderiam ocorrer dois processos distintos: o esquecimento, com
algumas informações perdidas, ou o processamento da informação, através do qual as
informações disponíveis seriam conduzidas para o armazenamento de longo prazo.
Por muito tempo essa teoria de processamento e armazenamento das informações,
considerada verticalizada, fora hegemônica. Com o avançar dos estudos, paulatinamente
foi sendo abandonada a perspectiva verticalizada e compartimentalizada da memória,
dando lugar a modelos mais sistêmicos e dinâmicos, que passaram a considerar aspectos
distintos, tais como o tempo de retenção, a natureza do material armazenado e o papel das
emoções (Baddeley & Hitch, 1972)
Nessa direção, Tulving propôs que as informações, oriundas de diferentes fontes,
logo de naturezas específicas, seriam processadas distintamente, e resultariam em
modalidades particulares de memória. Para este autor, considerando a natureza do
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material, os sistemas de memória podem ser classificados em dois grandes grupos, a
saber, as memórias declarativas ou explícitas, que exigem a atividade consciente no
momento da evocação, e as memórias não-declarativas ou implícitas, cuja evocação pode
prescindir da consciência.
A memória não-declarativa é caracterizada em sua gênese e funcionamento pelo
condicionamento comportamental, por processos funcionais auxiliares, como a préativação (priming) e pelos procedimentos automatizados. A memória declarativa é
subdividida em memória semântica e memória episódica. A primeira constitui-se de
informações gerais acerca do mundo no qual o sujeito está inserido, abarcando
informações sobre vocabulário, conteúdos conceituais formais e regras sociais. A
segunda, por sua vez, refere-se ao armazenamento de acontecimentos pessoais
significativos, que respondem a três informações básicas: o quê, onde e quando (Tulving,
2002).

Posteriormente, Rubin e Greenberg (1998) propuseram o termo memória
autobiográfica, ressaltando a distinção entre a evocação de fatos pessoais a partir do
conhecimento semântico (paradigma do Saber) que estes aconteceram consigo próprio
(memória episódica) e a recordação de eventos acompanhados da sensação de
rememoração destes como parte da consciência de eu, que traz consigo uma dimensão
emocional, e compassada no tempo e no espaço (paradigma do Lembrar). Retomando o
foco do presente estudo, a saber, a memória de curto prazo, é preciso considerar a
classificação da memória a partir do tempo de retenção de uma dada informação. Este
pode ser muito breve, da ordem de milissegundos e configura o que se denomina memória
sensorial, de curta ou longa duração. A memória de curto prazo é aquela que apresenta
armazenamento temporário de poucas informações por curto intervalo de tempo. As
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informações podem ser originárias de um evento externo (memória sensorial) ou uma
informação que vem da memória de longo prazo.

Baddeley desenvolveu um sistema específico de memória de curto prazo, ao qual
denominou de memória operacional. Este sistema tem como característica principal a
manipulação da informação, ou seja, trata de um sistema de memória que é ativado
quando se precisa simultaneamente manter e operar com um conjunto de informações
dadas. Este sistema está subdividido em quatro subsistemas: alça fonológica, responsável
pelo armazenamento e reverberação de informações verbais; o esboço visoespacial, cuja
função é o armazenamento e manipulação de informações visuais e espaciais; o retentor
episódico, que recupera a informação de forma consciente, articulando-a com habilidades
cognitivas mais complexas e; o executivo central, responsável pela seleção e manipulação
da informação originária dos outros subsistemas, bem como da comunicação entre a
memória operacional e a memória de longo prazo (Baddeley, 2000, 2002, 2003, 2007;
2009).

Nesta perspectiva, a memória de curto prazo é responsável pelo armazenamento
temporário de informações e pode ser considerada um aspecto do conceito mais geral de
memória operacional, uma vez que este último implica no armazenamento e simultânea
manipulação ativa de informações visuais e verbais. Considerando a dimensão visual da
memória operacional, refere-se ao sistema cognitivo que concomitantemente mantém
disponível e manipula ativamente informações visuais, tais como forma, cor e textura e;
espaciais, tais como localização.
Isso posto, o presente estudo assume como referencial o modelo de memória de
trabalho visual de Baddeley (2007), sendo este sistema, como anteriormente mencionado,
denominado esboço visoespacial, tendo como principal função o armazenamento e
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integração da informação não-verbal. Cabe a este sistema armazenar e integrar
informações visuais e espaciais em representações visoespaciais unitárias, além da
geração de imagens mentais (Baddeley, 2007)
Logie (1995) organizou as duas funções supracitadas, atribuindo a cada uma delas
um armazenador, por ele denominados de visual cache e o inner scribe. O visual cache é
responsável pelo armazenamento de informações visuais estáticas (cores e formas)
presentes em apenas uma cena. O inner scribe tem funções mais complexas: é responsável
pelo armazenamento das relações espaciais entre os objetos da cena, pelo armazenamento
de sequências de eventos no espaço visual e pela reverberação do conteúdo armazenado
no visual cash (Galera, Guimarães, Rossini, & Santana, 2016)
A memória visual de curto prazo desempenha papel crucial em atividades
cotidianas, tais como reconhecimento de objetos, construção de imagens mentais,
orientação espacial, bem como para a aprendizagem e o raciocínio visoespaciais
(Baddeley, 2012; Garcia et al., 2015). Adicionalmente, pesquisadores argumentam que a
evocação adequada de informações visuais não depende apenas de um montante de
informações retidas, mas igualmente da habilidade individual para associar os vários
elementos na memória (Brockmole & Logie, 2013)
Do ponto de vista desenvolvimental, as pesquisas apontam que a memória
visual de curto prazo se desenvolve ao longo da infância e da adolescência. As habilidades
para estabelecer ligações entre as informações visuais e a capacidade de memória
parecem variar de acordo com a idade. É interessante notar que crianças e idosos têm
mais dificuldades para manter na memória a localização espacial de objetos quando
comparados a adultos jovens. Esta forma de U invertido, na qual se identifica um paralelo
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entre aquisição e declínio de habilidades específicas, parece estar vinculada a várias
habilidades da memória na infância e velhice (Brockmole & Logie, 2013).
Por outro lado, estudos têm sugerido que na infância há pouca distinção entre a
memória operacional (MO) e a memória de curto prazo (MCP), quando comparamos com
adolescentes e adultos (Oakes & Luck, 2013). Procurando corroborar tais achados,
Alloway, Gathercole, & Pickering (2006), realizaram estudo com crianças entre 4 e 11
anos. Neste, avaliaram a memória visual de curto prazo, a memória verbal, assim como
todos os componentes da memória operacional. Os dados encontrados sugerem que há
forte relação entre os componentes avaliados, com variação nessa relação ao longo do
desenvolvimento. Para os autores, existe praticamente uma indistinção entre a MCP e a
MO até os 9 anos, provavelmente decorrente da pouca especialização do sistema. A
diferenciação entre os sistemas mnêmicos se iniciaria a partir dos 9 anos e atingiria o seu
ápice aos 12 anos (Alloway et al., 2006; Hernández-Bonilla et al., 2016). Tais achados
foram posteriormente corroborados por outros estudos (Cowan, 2013).
De modo global, é possível concluir que a subdivisão da memória se relaciona
não só ao material armazenado, como também ao processo de armazenamento e evocação
de conteúdo, sendo importante escolhermos estratégias adequadas, quando em processo
de avaliação (Silva, 2009). Escolher o instrumento adequado é importante, uma vez que
este auxiliará não só no processo avaliativo, como também nas estratégias para a
reabilitação de possíveis déficits encontrados, uma vez que possibilitará encontrar de
forma mais clara as zonas de fragilidade do sujeito (Malloy-Diniz, Fuentes, Mattos, &
Abreu, 2010).
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2.2 Avaliação Neuropsicológica da Memória de Curto Prazo Visual
A avaliação neuropsicológica (AN) é ferramenta imprescindível para o trabalho
de diversos profissionais e serviços nas áreas da saúde e educação, sendo aplicada nos
mais diversos contextos, possuindo papel importante para a realização do diagnóstico
precoce de alterações cognitivas. O campo de atuação neuropsicológica tem como foco
de estudo, primordialmente, a avaliação das funções corticais superiores (Costa,
Azambuja, Portuguez, & Costa, 2004). Sendo papel da AN além de auxiliar em
diagnósticos precoces, auxiliar na identificação do funcionamento cognitivo dos sujeitos,
destacando processos que estejam em situação deficitária, bem como aqueles que podem
ser tidos como pontos fortes (Capovilla, 2007). Contudo, a avaliação neuropsicológica no
contexto brasileiro ainda configura-se como imenso desafio, uma vez que se constata um
baixo efetivo de instrumentos construídos para a nossa realidade, notadamente quando se
considera a avaliação neuropsicológica infantil (Wood, Carvalho, Rothe-Neves, & Haase,
2001).
Na avaliação do domínio da memória visoespacial de curto prazo, as tarefas
tipicamente contemplam o reconhecimento de um conjunto de dados visuais após um
curto espaço de tempo, não envolvendo informação espacial nem manipulação de
informações, tais como na avaliação do esboço visoespacial da memória operacional.
Tradicionalmente, tais tarefas utilizam objetos visuais simples, com características
parametrizáveis, tais como forma e cor, possibilitando controle maior sobre as
características do estímulo (Garcia et al., 2015).
De acordo com Garcia et al (2015), identifica-se debate importante acerca da
natureza das representações temporárias na memória visual. Seriam estas unidades
isoladas? Os objetos visuais seriam tipicamente representados como unidades vinculadas
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ou como um conjunto de recursos independentes? Para os autores há evidências de que a
memória visual opera sobre ambas e que os processos de conexão entre os elementos são
cruciais para lidar com informações complexas. Desta forma, as tarefas de investigação
da memória visual de curto prazo têm testado simultaneamente o reconhecimento de
características isoladas e de características combinadas, tais como reconhecimento de
objetos e localização (Garcia et al., 2015).
Em estudo de revisão sistemática, Siquara, Dazanni & Abreu (2014) elencaram e
descreveram as principais tarefas utilizadas para avaliação do componente esboço
visoespacial da memória operacional. Estas tarefas são apresentadas abaixo conforme
descritas no artigo original (Siquara, Dazzani, & Abreu, 2014)

1.

Hide-and-seek. O pesquisador acompanhado da criança esconde objetos
familiares que são similares em forma e tamanho (por exemplo, boneco, bola) em
vários locais, dentro de um quarto na casa da criança (por exemplo, embaixo de
um travesseiro, atrás de uma cortina). Após um período de intervalo, a criança é
incentivada a procurar cada objeto até que todos sejam encontrados.

2.

Spin the pots. Nesta tarefa, as crianças são orientadas a procurar objetos que são
apresentados. Os objetos são cobertos em potes opacos, que são girados,
modificando a posição dos mesmos. Seis objetos e oito potes de diferentes
aparências visuais foram utilizados.

3.

Knox's-cube teste. A tarefa é constituída por uma fileira alinhada de quatro cubos
(de uma polegada) cada um, enfileirados (distância de quatro polegadas) e presos
a uma base. O examinador toca em uma sequência de cubos. A tarefa do
experimentando é tocar a mesma ordem de imediato. A outra tarefa é tocar os
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cubos na ordem inversa. Na ordem inversa o Teste de Knox é usado como uma
medida da MO para o esboço visoespacial.
4.

Tarefa matriz de pontos - Automated Working Memory Assessment. A tarefa
visual envolve lembrar o local e a ordem de pontos exibidos em sequência de uma
grade na tela do computador. No teste, a dificuldade foi aumentada após quatro
ensaios respondidos corretamente, adicionando um item a ser lembrado. O teste
encerra quando três erros são cometidos em um nível.

5.

Spatial working memory - Cambridge Neuropsychological Test Automated
Battery (CANTAB). A tarefa é uma busca auto ordenada de estímulos espaciais e
exige que o sujeito use a informação mnemônica para alcançar um objetivo. Os
experimentandos são solicitados a buscar fichas azuis dentro de caixas que
aparecem na tela de um computador. A instrução chave é que uma vez que uma
ficha tenha sido encontrada dentro de uma caixa, a caixa não será utilizada
novamente. Pelo processo de eliminação, o sujeito deve encontrar as fichas azuis
e utilizá-las para encher uma coluna vazia à direita na tela do computador. O
sujeito decide a ordem em que as caixas são visitadas. É considerado erro voltar
a uma caixa, na qual já tenha encontrado a ficha azul.

6.

Corsi's block-tapping. A tarefa consiste de nove cubos montados em uma
plataforma. Na primeira tarefa o examinador toca nos blocos e o examinando toca
na mesma sequência, formando a ordem direta. Na segunda tarefa, o examinando
deve tocar os cubos na ordem inversa. Esta tarefa mede a capacidade de recordar
uma sequência de cubos apresentados na plataforma.

7.

Visual matrix task. A finalidade desta tarefa é avaliar a capacidade dos
experimentandos para lembrar sequências visuais dentro de uma matriz. Aos
examinandos é apresentada uma série de pontos de uma matriz com um intervalo
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de 5 segundos para estudar a matriz. Está é removida e pergunta-se aos
experimentandos: "Existem pontos na primeira coluna?" Depois de responder à
questão discriminatória, os examinandos são convidados a desenhar os pontos
recordados da matriz nas caixas correspondentes de seus livretos de resposta. A
dificuldade da tarefa varia de uma matriz de quatro quadrados (conjunto 1) e dois
pontos a uma matriz de 45 quadrados e 12 pontos (conjunto 11).
8.

Groton Maze Learning Test. Consiste em 100 quadrados (matriz 10x10)
apresentados em uma tela de computador sensível ao toque. Para completar a
tarefa, o experimentando tem que seguir um caminho oculto (28 movimentos)
através dos quadrados a partir do canto superior esquerdo, para um sinal no canto
inferior direito. Barras com mensagem na parte superior e inferior da tela
informam ao experimentando se o movimento está correto. Se o movimento
estiver correto, uma mensagem e um som são apresentados no qual está escrito
"Go On" (continue). Se o movimento estiver incorreto, ele é registrado como um
"erro" e o experimentando é instruído a voltar para a última posição correta e
tentar mover em uma direção diferente. Se duas respostas incorretas são emitidas
em uma fileira, o segundo erro consecutivo é rotulado como um "erro
perseverante" e o experimentando é novamente instruído a voltar para o quadrado
correto, anterior, e tentar um novo caminho. Se o experimentando não voltar para
o último quadrado correto depois de dois movimentos sucessivos errados (ou seja,
três vezes jogadas erradas consecutivas), o terceiro erro é rotulado como um erro
de quebra de regra e os quadrados que correspondem ao último movimento correto
começam a piscar. O experimentando é, então, solicitado a tocar em um local
específico da tela e então continuar através do labirinto.
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9.

Teste de memória sequencial não-verbal com apoio visual. É realizado como um
jogo que produz diferentes sons em sequência ao mesmo tempo em que as luzes
dos correspondentes se acendem. A sequência inicia-se com um estímulo e a cada
acerto, um novo estímulo é acrescentado à sequência anterior. Se houver erro, o
jogo se encerra. Para a avaliação da memória não-verbal é estabelecido o seguinte
critério: foram três tentativas e o nível de memória não-verbal foi determinado
pela média de acertos.

Tarefas que avaliam o esboço visoespacial e alça fonológica

1.

Avaliação Automatizada de Memória Operacional (AWMA) (Alloway, 2007). É
um teste computadorizado que abrange a avaliação tanto da capacidade de
armazenamento, processamento de informações e operações avaliadas de forma
balanceada por tarefas na modalidade verbal e visoespacial. A bateria possui 12
subtestes, cada um composto por um número variado de séries, com sequências
que aumentam a complexidade progressivamente.

Tarefas que avaliam conjuntamente o esboço visoespacial e alça fonológica

1.

Verbal-to-spatial mapping task. Nesta tarefa, aos experimentandos são mostrados
os locais de alguns rótulos verbais e em seguida, após um pequeno intervalo, devese colocar um desses rótulos verbais no local correto. Os rótulos verbais foram
dois conjuntos de palavras comuns e fonologicamente distintas. Um era o
conjunto de nomes de meninas: Ann, Beth, Graça, Dawn, Ruth, Eva, Liz, Marge,
e Joy, e o outro conjunto consistia de nomes de meninos: Bob, Dan, Joe, Mike,
Ken, Chuck, Will, Steve e Ray.
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2.

Imitation Sorting task. O objetivo da tarefa é que as crianças reproduzam
corretamente a sequência demonstrada, através da colocação do brinquedo correto
na lata correta. No início de cada ensaio, o examinador coloca brinquedos na
frente da criança. Em seguida, nomeia cada brinquedo, atraindo a atenção da
criança antes de colocá-lo em uma lata. O procedimento é repetido para os outros
brinquedos. Os brinquedos são então removidos das latas e colocados em frente à
criança. O examinador, em seguida, pede à criança para colocar os objetos nas
mesmas latas. Em cada nível de dificuldade a criança tem uma ordem para colocar
corretamente os objetos nas latas.

Para além da escassez de testes neuropsicológicos adaptados para a realidade
brasileira, outra dificuldade vivenciada é a baixa eficiência dos testes para identificação
de habilidades específicas. Se por um lado, um teste neuropsicológico complexo é mais
sensível na detecção de alterações cognitivas, por outro lado, a complexidade da tarefa
torna difícil identificar qual o componente do sistema que poderia estar comprometido,
exigindo a aplicação de outros testes para que os resultados obtidos sejam cotejados e
uma hipótese diagnóstica seja levantada (Lezak, Howieson, & Loring, 2004).

Exemplificando a situação acima aludida, pode-se considerar o Teste das Figuras
Complexas de Rey, considerado padrão-ouro para avaliação da memória de curto prazo
espacial por longo tempo. A tarefa consiste na cópia imediata e reprodução por evocação
imediata, 3 minutos de uma figura complexa apresentada ao examinando (Lezak et al.,
2004). Esta atividade foi pensada e utilizada incialmente para a avaliação da
visoespacialidade, visoconstrução e memória visual (Jamus & Mäder, 2005; Lu, Boone,
Cozolino, & Mitchell, 2003; A. Rey, 1941). Posteriormente, com a concepção
multifatorial do funcionamento executivo, o uso do teste foi modificado sendo utilizado
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na avaliação das habilidades de planejamento e desenvolvimento de estratégias (Burnett
et al., n.d.; Martens, Hurks, & Jolles, 2014; Senese, De Lucia, & Conson, 2015; Silva,
Peçanha, Charchat-Fichman, Oliveira, & Correa, 2016; Somerville et al., 2000; Wilson
& Batchelor, 2015). Sendo assim, o principal instrumento utilizado para avaliação da
memória de curto prazo visual foi paulatinamente sendo deslocado para avaliação de
habilidades executivas mais complexas.

No entanto, percebe-se um esforço na elaboração de instrumentos que
investiguem diferentes subsistemas de memória para avaliação infanto-juvenil, como é o
caso da Chindren’s memory scale, em processo de adaptação transcultural para o Brasil
que se propõe a avaliar a memória verbal, memória visual, memória de longo prazo, e
reconhecimento (Cruz-Rodrigues & Lima, 2012). No bojo destas iniciativas, o estudo de
normatização do TEPIC-M para a infância e adolescência visa contribuir com a lacuna
descrita, constituindo-se em alternativa importante para a avaliação do componente de
armazenamento da memória operacional visoespacial.
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3. O TESTE PICTÓRICO DE MEMÓRIA VISUAL

3.1 Estudo de Desenvolvimento
O Teste Pictórico de Memória Visual (TEPIC-M) foi desenvolvido por Rueda e
Sisto (2007). Este instrumento tem como objetivo avaliar a memória de curto prazo, sendo
composto por um quadro com diversas imagens, que deve ser observado pelo sujeito
durante um minuto. Posteriormente, este evoca e registra por escrito a maior quantidade
de detalhes possíveis que consegue recuperar ao longo de dois minutos.
A imagem estimulo do teste consiste de figuras com desenhos e detalhes que
podem ser agrupados em três categorias: água, céu e terra. No grupo de elementos
relacionados à água, podemos encontrar figuras como: surfista; jet-ski; barco a vela;
peixe; entre outros. Os elementos relacionados ao céu podem exemplificados por figuras
como: sol; nuvem; gaivota; pipa; etc. Por fim, as figuras que se referem à terra são, por
exemplo: casa; fogueira; barraca; gangorra, entre outros. De acordo com o autor do
instrumento esses elementos totalizam respectivamente 16, 17 e 22 itens, totalizando 55
itens-figura (Rueda & Sisto, 2007).
A aplicação do teste pode ser feita de forma individual, sendo necessário apenas
o uso de lápis grafite, caneta azul ou preta e folha de resposta própria do instrumento,
além da ficha de aplicação com os estímulos do teste. Pode também ser feita de forma
coletiva, na qual se utiliza uma transparência para projeção dos estímulos do teste. Em
ambos os casos é utilizado cronômetro para o cômputo do tempo total de execução do
teste, sendo este de três minutos. De acordo com Nunes (1994), é necessário observar as
condições de aplicação do teste para que o avaliado não seja prejudicado por fatores
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externos, tais ruídos e distratores visuais, bem como como a qualidade e distância da
projeção, em se tratando de uma aplicação coletiva.
Na etapa inicial da construção do instrumento, Rueda & Sisto (2007) realizaram
dois estudos objetivando a construção de evidências de validade de constructo. Para o
Estudo 1, desenvolveram um desenho com várias figuras de tamanho diferentes. Este
desenho foi submetido à análise de três psicólogos com experiência sobre o tema, tendo
estes sugerido a retirada de alguns elementos, bem como a inserção de outros.
O desenho foi então testado com um grupo de 80 estudantes universitários. A
análise do tipo de resposta evidenciou a necessidade de retirada de alguns itens em função
da repetição dos mesmos. Por exemplo, no desenho havia três flores e as respostas
elaboradas (“flor”, “ flores”, “ 3 flores”, “ 2 flores”) dificultavam a correção. Sendo assim,
foi proposto novo desenho em preto-e-branco com uma paisagem de campo composto
por 51 itens.
A construção de evidência de validade de constructo pelo processo de resposta
foi realizada com base em outros três estudos. Desta forma, a pesquisa realizada por de
Paivio (1991) propunha que a memória para localização seria pobre no meio da página e
melhor nos cantos e bordas. Por sua vez, o estudo realizado por Mandler, Seegmiller, &
Day, (1977) concluiu que cenas organizadas seriam melhor lembradas do que cenas nãoorganizadas. Por fim, Conclelis, Golledge, Gale, & Tobler (1987), concluíram que alguns
elementos de uma cena pictórica, denominados pontos de referência, seriam mais
facilmente identificados numa paisagem geográfica e serviriam como pontos de
referências cognitivos na organização do espaço, o que poderia explicar a lembrança de
detalhes específicos em detrimento de outros. O estudo então buscou verificar se tais
resultados se mantinham nos dados da pesquisa.
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A versão inicial do teste foi aplicada em um grupo de 511 sujeitos, de 12 a 60
anos, que cursavam do quinto ano do ensino fundamental até o ensino superior, de escolas
e universidades públicas e particulares do interior dos estados de São Paulo e Minas
Gerais, sendo 220 participantes do sexo masculino e 291 do sexo feminino.
Ao final de algumas tentativas realizadas, os autores optaram por agrupar os itens
em função de três categorias: água, terra e céu. Assim, dos 51 itens que compuseram o
desenho, oito foram inseridos no ambiente água, 18 no ambiente céu e 25 no ambiente
terra. Posteriormente calcularam as médias ponderadas de cada categoria, em razão das
suas respectivas quantidades de itens. Posteriormente, realizaram uma análise de
variância (ANOVA) para verificar possíveis diferenças entre as os agrupamentos,
obtendo como resultado F (2, 511) = 74,92, p =0,000, tendo a prova de Tukey diferenciado
os três grupos.
Com base nesses resultados, os autores alcançaram uma forma de agrupamento
dos itens do teste que se diferenciaram claramente (terra, céu e mar) o que forneceu
evidências de validade em relação ao processo de resposta. Em razão de tais achados, foi
realizada uma reconfiguração do teste com o objetivo de equalizar a quantidade de itens
pertencentes a cada grupo. Sendo assim, alguns elementos do ambiente terra foram
retirados, enquanto outros foram acrescentados ao ambiente água. A proporção final foi
um item na água para três na terra e dois no céu. A versão final com um total de 55 itens.
No Estudo 2, o objetivo foi verificar a validade e precisão do instrumento. Nesta
etapa o teste foi aplicado em 642 sujeitos, na faixa etária entre 17 e 71 anos, moradores
dos estados de Minas Gerais (n= 176) e São Paulo (n = 466). Destes, 91 estavam cursando
MBA, 64 eram aposentados e 486 estudantes universitários dos cursos de engenharia,
química, matemática, pedagogia e psicologia.
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Os resultados indicaram a evidência de validade de constructo pelo processo de
resposta. Assim, dos 55 itens que compuseram o desenho, 16 fazem parte do ambiente
água, 17 do ambiente céu e 22 do ambiente terra. Posteriormente calcularam as médias
ponderadas de cada categoria, em razão das suas respectivas quantidades de itens.
Posteriormente, realizaram uma análise de variância (ANOVA) para verificar possíveis
diferenças entre as os agrupamentos, obtendo como resultado F (2, 642) = 256,843, p
=0,000, tendo a prova de Tukey diferenciado os três grupos. Com base nesses resultados,
os autores alcançaram uma forma de agrupamento dos itens do teste que se diferenciaram
claramente (terra, céu e mar) o que forneceu evidências de validade em relação ao
processo de resposta.
Posteriormente foram realizados estudos de evidência de validade relativa à
estrutura interna dos itens: funcionamento diferencial do item (DIF). O termo DIF foi
utilizado em substituição ao termo viés. Tal análise busca identificar os itens cuja
probabilidade de acertos difere entre distintos subgrupos de uma população dada e cujas
pessoas possuem igual nível de habilidade na variável investigada.
Dos 55 itens que compõem o teste, apenas cinco variaram em função do sexo do
respondente. Para as mulheres, os itens a seu favor foram ‘ trampolim’ e ‘parque’. Para
os homens, os itens favoráveis foram ‘nuvem’, ‘cadeira’ e ‘mesa’. A equivalência de itens
favoráveis para cada um dos sexos levou os autores a optarem pela não substituição dos
itens.
Dentro do processo de construção de evidências de validade, os autores
buscaram evidências de validade desenvolvimental, ou seja, buscaram identificar se
haveria diferenças significativas na média de pontuação (memória) em função das idades
estudadas. Utilizaram para tanto a prova de correlação de Pearson, obtendo r= -0,40, p =
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0,000, apresentando uma correlação negativa entre as variáveis, demonstrando que com
o aumento da idade há um declínio no total de elementos recordados, embora tenham
constatado uma grande variação nas médias obtidas. A partir dos achados dos diferentes
estudos, foram estabelecidos grupos etários em função do agrupamento dos dados, a
saber, 17 a 36 anos; 37 a 59 anos; 60 anos ou mais.
Outra investigação foi realizada com o objetivo de investigar possíveis diferenças
entre os desempenhos de grupos de sexos diferentes. Para tanto, os autores utilizaram a
prova t de Student com nível de significância de 0,05. Os resultados indicaram que apenas
na faixa etária dos 37 aos 59 anos houve diferença estatisticamente significativa, sendo
esta a favor do sexo feminino.
Com base nos resultados obtidos nos estudos de validade e no estudo de
precisão, os autores propõem que o TEPIC-M é um teste apropriado para avaliar a
memória visual em sujeitos entre 17 e 97 anos, independentemente do sexo. A seguir são
apresentados estudos que utilizaram o TEPIC-M como medida de avaliação da memória
visual, desenvolvidos com diferentes grupos clínicos e em diferentes contextos.

3.2. Aplicação do TEPIC-M em diferentes contextos
A memória visual tem sido investigada em diferentes contextos da atividade
humana, tais como as atividades laborais, bem como em termos da relação existente entre
esta e outras habilidades cognitivas, como é o caso da leitura e escrita ( Capovilla,
Gütschow, & Capovilla, 2004; Silva, Moura, Wood, & Haase, 2015; Uehara &
Fernandez, 2010). Nesse sentido, identifica-se conjunto de estudos que utilizaram o
TEPIC-M para avaliar a memória através do recurso visual.
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Destaca-se inicialmente o estudo realizado por Rueda, Cecilio-Fernandes, & Sisto
(2008), no qual foram avaliados 204 estudantes universitários de Minas Gerais, com o
objetivo de relacionar a memória visual e a inteligência. Os instrumentos utilizados
foram: TEPIC-M para avaliação da memória e o Teste de Raciocínio Inferencial para
avaliação da inteligência. Os resultados indicaram correlação positiva e significativa entre
os resultados dos testes, sugerindo que a memória visual é um dos pontos de força do
funcionamento cognitivo de indivíduos que possuem inteligência acima da média (Rueda,
Cecílio-Fernandes & Sisto, 2008).
Outro contexto de estudo no qual o TEPIC-M tem sido utilizado são as
avaliações psicológicas vinculadas ao trânsito. Nessa direção, o estudo desenvolvido por
Rueda (2009) avaliou 118 estudantes de um universidade particular e 89 sujeitos que
estavam renovando a carteira de habilitação, com faixa etária entre 18 e 58 anos. Foram
utilizados o TEPIC-M para avaliação da memória e o Teste de Atenção Concentrada para
avaliar os mecanismos atencionais de seletividade e alternância do foco atencional. Os
resultados apontaram para a presença de correlação positiva e significativa entre as
habilidades mnemônicas a atencionais (Rueda, 2009).
No que se refere ao papel da memória visual para a realização de atividades
específicas, destaca-se o estudo realizado por Tormin, Cunha, & Lopes (2008) com 41
alunos de música do Curso Técnico Instrumental do Conservatório Estadual de Música
de Uberlândia de MG. Deste total, 27 participantes eram do sexo feminino, com idades
entre 14 e 50 anos, e 14 do sexo masculino, com idades entre 15 e 57 anos.
Neste estudo, os autores propuseram duas adaptações do instrumento.
Inicialmente, convém destacar que foram utilizadas duas lâminas. Na primeira lâmina,
intitulada DESENHOS, foram utilizados 35 dos 55 itens que compõem a versão original
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do teste, mantendo-se a subdivisão dos ambientes (céu, terra e água). Todavia, foi
incorporado ao lado de cada figura um ponto preto.
Na segunda lâmina, denominada PALAVRAS, os 35 itens que compuseram a
primeira foram substituídos por seus respectivos nomes, mantendo-se para tanto a
localização original dos mesmos. Os nomes foram impressos na folha em letras
maiúsculas, tendo igualmente ao seu lado pontos pretos.
Para registro das respostas de evocação, foi elaborada uma folha A4 contendo os
35 pontos pretos, dispostos nos três ambientes (céu, terra e água) que constituíram as duas
lâminas apresentadas aos participantes. Nesse estudo, o processo de registro das respostas
foi feito de duas formas: com a folha de resposta adaptada, exigindo-se assim a recordação
do item e da localização, e a recordação original prevista no manual do TEPIC-M, na qual
não é necessário especificar a localização espacial dos itens, bastando identificar a qual
dos três ambientes eles pertencem.
Quando analisados os resultados, os pesquisadores encontraram um maior êxito
nas respostas quando não havia a exigência na Folha de Registro da localização espacial
exata do item evocado, independentemente da natureza do item (desenho ou palavra).
Para a lâmina DESENHOS, a porcentagem de itens evocados livremente foi 8,87% maior
quando comparados àqueles evocados tendo como exigência identificar a sua localização
exata. Para a lâmina PALAVRAS, o percentual foi superior, atingindo 9.76%.
Posteriormente, foi analisada a influência da natureza do estímulo (desenho ou palavra)
sobre o total de itens evocados. Os achados apontaram que houve uma recordação
superior (15%) na evocação dos itens que compuseram a lâmina PALAVRAS quando
comparada à evocação da lâmina DESENHOS.
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O conjunto dos estudos supracitados revela a importância da memória de curto
prazo visual para a realização de diferentes atividades, sendo estas acadêmicas ou
laborais. Adicionalmente, identifica-se a necessidade de ampliar a compreensão em
termos do desenvolvimento e processos de diferenciação entre os constructos da MCP e
da MO em fases iniciais do desenvolvimento. Tais constatações são suficientes e
relevantes para justificar a realização deste estudo, que teve como objetivo maior a
construção de dados normativos para o TEPIC-M na faixa infanto-juvenil
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4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo geral
Construir dados normativos do Teste TEPIC-M para crianças e adolescentes de
06 a 16 anos.

4.2 Objetivos específicos
a) Verificar se existem diferenças estatisticamente significativas entre os desempenhos
obtidos pelos participantes no Teste TEPIC-M em função da variável idade.
b) Averiguar se existem diferenças estatisticamente significativa entre os desempenhos
obtidos pelos participantes no Teste TEPIC-M em função da variável sexo.
c) Investigar se existem diferenças estatisticamente significativa entre os desempenhos
obtidos pelos participantes no Teste TEPIC-M em função da variável tipo de escola.
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5. MÉTODO

5.1. Desenho do estudo
Trata-se de estudo de caráter transversal e de cunho metodológico, o qual propõe
a normatização psicométrica do Teste Pictórico de Memória Visual para a população
infanto-juvenil.

5.2 População e Participantes
De acordo com os dados do IBGE de 2015, na cidade de Natal nas 180 escolas da
rede privada de ensino, temos 39.966 alunos, todavia nas 170 escolas da rede pública,
inclui-se aqui estadual e municipal, temos 63.928 alunos matriculados. O cálculo amostral
foi realizado com base em tais dados De acordo com este levantamento foram encontradas
104.005 crianças matriculadas na rede de ensino, sendo este valor utilizado para o cálculo
de amostra. Considerando o Erro Amostral de 5% e Nível de Confiança de 95%, obtevese uma amostra de acordo com o seguinte balanço:

n

NZ c2 (1   )
 p2 ( N  1)  Z c2 (1   )

No qual N seria o tamanho da população, logo 1004.005 indivíduos. Z representa
o valor crítico correspondente ao grau de confiança desejado, que é de 95% (erro amostral
de 5%), sendo Z = 1,96 (valor bruto tabulado). π é a proporção populacional de indivíduos
que pertence à categoria que será estudada, como não se sabe a parcela da população da
categoria a ser estudada, convenciona-se o uso do valor de π = 0,5. E o valor de Ɛ² = 0,05
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(valor tabulado), conforme propõe Levine, Berenson e Stephan (2000). A partir do
exposto obtivemos a equação abaixo explicitada:

n=

n=

104.005 . 1,962 . 0,5 .0,5
0,052 (104.005-1)+ 1,962 . 0,5 .0,5

99.886,402
99.886,402
=
= 382,74992872375
260,01+0,9604
260,9704

Como indivíduos são seres de valores discretos e não contínuos, o resultado deve
ser arredondado. Utilizando regras da lógica matemática, o valor deverá ser igual a
aproximadamente 383 sujeitos. Todavia, como a amostra foi dividida por escolaridade,
bem como por tipo escola decidiu-se aumentar a amostra, buscando obter uma quantidade
de sujeitos adequada em cada subgrupo para efetuar as análises de dados, chegando ao
final com o valor mínimo de 17 sujeitos em um subgrupo, levando-se em consideração as
variáveis tipo de escola e nível de escolaridade.
Dessa forma participaram da pesquisa 542 estudantes de ambos os sexos com
idades entre 06 e 16 anos. Em suas categorias, a amostra foi constituída por 301 estudantes
do sexo feminino e 241 do sexo masculino. No que tange ao tipo de escola, 256 estavam
matriculados na rede pública de ensino e 286 matriculados na rede privada da cidade de
Natal, Rio Grande do Norte.
Os critérios de inclusão para participação nesse estudo foram: 1) assinatura do
termo de consentimento Livre e Esclarecido – TCLE por parte dos pais ou responsáveis;
2) Ausência de diagnóstico de patologias neurológicas e/ou psiquiátricas; 3) Inserção na
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rede regular de ensino. Foram excluídas as crianças e adolescentes que apresentavam
dificuldades psicomotoras que poderiam vir a prejudicara sua participação plena no
estudo, ou que possuíam dificuldades auditivas e/ou visuais sem correção.
No que se refere aos aspectos éticos, ressalta-se que antes de iniciar a coleta dos
dados, os responsáveis pelos participantes, bem como os professores, foram informados
sobre o objetivo do estudo, do caráter voluntário de sua participação e sobre os aspectos
referentes a privacidade, confidencialidade e sigilo das informações fornecidas. Sendo
então apresentado o termo de consentimento livre e esclarecido para a autorização da
participação na pesquisa. A presente pesquisa fundamentou-se nos aspectos éticos
previstos pela American Psychological Association (APA) e pelo Committee on
Publication Ethics (COPE).
A tabela 01 apresenta o total de crianças e adolescentes participantes no estudo
dividindo-os por sexo, idade e escolaridade.
Tabela 01. Distribuição das crianças segundo sexo, tipo de
escola e idade
Sexo e Idade
Total

Escola Pública

06 anos
07 anos
08 anos
09 anos
10 anos
11 anos
12 anos
13 anos
14 anos
15 anos
16 anos

Total

Escola Particular

06 anos
07 anos
08 anos
09 anos
10 anos

Meninas
04
16
23
12
17
10
15
09
13
12
09
141
10
19
14
15
14

Meninos
16
20
04
06
16
09
06
10
07
09
13
115
07
08
08
08
16

20
36
27
18
33
19
21
19
20
21
22
256
17
27
22
23
30

39
11 anos
12 anos
13 anos
14 anos
15 anos
16 anos
Total

11
16
09
09
20
20
160

13
08
09
10
32
10
126

24
24
18
19
52
30
286

5.3 Procedimento de coleta de dados
Para o presente estudo foi utilizado o Teste Pictórico de Memória Visual (TEPICM), o qual é composto por uma imagem contendo 55 itens distribuídos, por toda a folha,
os desenhos presentes podem ser subdivididos três categorias: céu, mar e água. Na
aplicação o estimulo é apresentado por 1min, e o avaliando possui 2min para recordar a
maior quantidade de desenhos e detalhes possíveis, sendo cada item lembrado pontuado
com um ponto.
As aplicações foram feitas de forma individual para as crianças dos seis aos sete
anos, com o avaliador registrando as respostas, e de forma coletiva para os demais
participantes. Tal decisão metodológica justifica-se pela consideração que as crianças
nessa faixa etária encontram-se em fase de aquisição da leitura e escrita, e assim, a
diminuição na velocidade da escrita poderia influenciar no registro dos itens evocados,
notadamente se considerarmos a limitação de tempo proposta pelo teste. Por sua vez, as
aplicações coletivas foram feitas em salas de aula, adequadas em função da iluminação e
de ausência de barulhos, com número máximo 15 participantes por aplicação, separados
por faixa de escolarização.
O desempenho dos estudantes no TEPIC – M foi avaliado de acordo com os
critérios de correção e pontuação previstos no manual do teste.
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5.4 Análise de dados
Para atingir o objetivo do presente estudo os dados foram tabulados e analisados
por intermédio do Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 20.0. Os dados
obtidos foram submetidos a análises estatísticas descritivas e inferenciais previamente
inspiradas na proposição dos autores do instrumento. Sendo assim, no que tange as
análises estatísticas descritivas investigou-se medidas de tendência central e dispersão,
tais como a média, mediana, moda, desvio padrão, erro padrão, percentil, escore mínimo
e máximo.
Quanto à análise estatística inferencial, procedeu-se à execução da Correlação de
Spearmann, para verificar medidas de validade desenvolvimental, Teste U de MannWhitney, para verificar diferença entre grupos quanto ao desempenho no TEPIC-M, e
Análise de Variância (ANOVA), com análise post hoc (Teste LSD), para verificar a
influência de variáveis como tipo de escola e nível de escolaridade sobre o desempenho
dos estudantes no TEPIC-M. Tais análises acompanharam aquelas propostas pelo estudo
inicial de validação, padronização e normatização de Rueda e Sisto (2007).
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6. RESULTADOS

Na tabela 02 são apresentados os dados acerca das medidas de tendência central e
dispersão dos participantes, considerando-se as variáveis sexo e tipo de escola, bem como
a classificação de todo o grupo, doravante denominada população geral. Verifica-se que
a pontuação mínima foi constante entre os diferentes grupos apresentados, sendo um
mínimo de dois itens corretos.
Tabela 02. Pontuação Total no TEPIC-M de acordo com as variáveis sexo e tipo de
escola
MASCULINO
N
MÉDIA
ERRO PADRÃO
MEDIANA
MODA
DESVIO
PADRÃO
MÍNIMO
MÁXIMO

241
11,64
0,281
12
12
4,364
02
24

AMOSTRA TOTAL
FEMININO
ESCOLA
PRIVADA
301
286
11,60
12,59
0,243
0,235
11
12
14
12
4,208
3,979
02
23

02
24

ESCOLA
PÚBLICA
256
10,53
0,271
10
7
4,337

GERAL

02
23

02
24

542
11,62
0,184
12
12
4,274

Para verificar o nível de significância das diferenças entre os desempenhos obtidos
em função das variáveis sexo e tipo de escola, foi realizado o teste estatístico inferencial
U de Mann-Whitney. A análise dos dados revela que não houve diferença estatisticamente
significativa entre os desempenhos obtidos pelos grupos em função da variável sexo (p =
0,

808).

Em contrapartida, identifica-se diferença significativa entre os desempenhos dos grupos,
a favor do grupo de escola particular (p<0,001).
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Buscando alcançar um dos objetivos específicos desse estudo, ou seja, verificar se
há relação entre as variáveis idade e número total de acertos, foi realizado o teste de
correlação de Spearman. Os dados sugerem que há diferença significativa em função da
variação idade dos participantes (p<0,001). Como em análise anterior a variável tipo de
escola apresentou-se como variável significativa, esta análise foi feita de forma individual
para os grupos de escola pública e escola privada. Salienta-se que para os dois grupos
foram identificadas diferenças significativas no total de acertos em função da variação de
idade. (Tabela 03).
Tabela 03. Valores da correlação entre total de acertos e idade separado por Tipo de
Escola.
Correlação
Total de Acertos

Coeficiente
P-valor
N

Escola Pública
Idade
0,337
0,000
256

Escola Privada
Idade
0,470
0,000
286

Ainda no que diz respeito à variável idade foi feita análise de variância
multivariada (n-Anova) e análise post-hoc (Teste LSD). O objetivo de tal análise foi
verificar se havia diferença significativa entre os desempenhos, em função das idades dos
grupos etários, para toda a amostra. (Tabela 04). Destaca-se que, conforme anteriormente
aludido, devido à adaptação realizada no procedimento de aplicação do TEPIC-M para o
grupo etário 6 e 7 anos, as análises foram feitas em separado, para esse grupo etário. Os
dados revelam que não houve diferença significativa entre os resultados obtidos pelos
dois grupos (p=0,153).
A investigação dos desempenhos das demais crianças, em função da variável
idade, possibilita uma análise desenvolvimental dos resultados. É interessante notar que
há diferença estatisticamente significativa entre as crianças que compõem os grupos

43

etários de 8 a 11 anos, mas identifica-se o estabelecimento de platô a partir dos 12 anos,
conforme ilustrado na Tabela 04.
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Tabela 04. Contrastes encontrados nos desempenhos dos sujeitos-participantes no TEPIC - M entre idade dos sujeitos (teste post-hoc LSD)
(células em negrito referentes a resultados significativos entre os grupos etários – p > 0.05)
8

9

10

11

12

13

14

9

p = 0,404

10

p = 0,028

p = 0,003

11

p < 0,001

p < 0,000

p = 0,116

12

p < 0,000

p < 0,000

p < 0,000

p = 0,008

13

p < 0,000

p < 0,000

p < 0,000

p= 0,001

p = 0,441

14

p < 0,000

p < 0,000

p < 0,000

p = 0,026

p= 0,745

p=0,291

15

p < 0,000

p < 0,000

p < 0,000

p < 0,000

p=0,182

p=0,571

p=0,073

16

p < 0,000

p < 0,000

p < 0,000

p = 0,013

p=0,817

p=0,311

p=0,909

15

p=0,067
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Com base nas significâncias encontradas na análise post-hoc, propõe-se nesse
estudo o agrupamento das crianças e adolescentes em escalas de faixa etária, agrupando
aquelas para as quais não foi encontrada diferença significativa na comparação entre seus
desempenhos. Dessa forma, propõe-se a categorização em quatro grupos etários: 6 e 7; 8
e 9; 10 e 11; 12 a 16, bem como a divisão destas por tipo de escola, uma vez que análise
inferencial desta variável possui resultado significativo (p<0,001).
Baseando-se na categorização proposta, considerando-se as variáveis idade e tipo
de escola, realizou-se análise descritivas para investigar medidas de tendência central e
dispersão, tais como média, mediana, moda, desvio padrão, erro padrão, percentil, escore
mínimo e máximo, conforme mostram a Tabela 05, para o grupo etário de 6 e 7 anos, a
Tabela 06 para escola pública, e a Tabela 07, para escola particular. Destaca-se que os
níveis de percentis, bem como as classificações, foram baseados na proposição do estudo
inicial de Rueda e Sisto (2007).
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Tabela 05. Estatísticas, Descritivas e Percentis para a pontuação em memória para o
agrupamento etário 6 e 7 anos
N
MÉDIA
ERRO PADRÃO
MEDIANA
MODA
DESVIO PADRÃO
MÍNIMO
MÁXIMO
10
20
25
30
40
50
60
70
75
80
90
INFERIOR
MÉDIO INFERIOR
MÉDIO
MÉDIO SUPERIOR
SUPERIOR

ESCOLA PÚBLICA
6-7
56
10,55
0,573
10
10
4,289
4
21
5
7
7
8
9
10
11
13
14
14
16
Até 6 pontos
07 - 08
09
11 – 14
15 ou mais

ESCOLA PARTICULAR
6-7
44
9,95
0,489
9,5
9
3,242
02
17
6
7
8
9
9
9
10
12
12
12
14
Até 7 pontos
08
09
10 – 12
13 ou mais
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Tabela 06. Estatísticas, Descritivas e Percentis para a pontuação em memória para
agrupamentos por faixa etária na amostra em estudantes de escola pública.
N
MÉDIA
ERRO PADRÃO
MEDIANA
MODA
DESVIO PADRÃO
MÍNIMO
MÁXIMO
10
20
25
30
40
50
60
70
75
80
90
INFERIOR
MÉDIO INFERIOR
MÉDIO
MÉDIO SUPERIOR
SUPERIOR

ESCOLA PÚBLICA
8-9
10-11
78
52
7,95
8,25
0,346
0,434
7
8
6
6
3,053
3,130
2
2
16
14
PERCENTIL
4
4
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
9
9
10
9
11
11
12
13
13
CLASSIFICAÇÃO
Até 5 pontos
Até 5 pontos
06
06 – 08
07
09
08 – 11
09 – 12
12 ou mais
13 ou mais

12-16
103
12,97
0,389
13
14
3,952
3
23
7
9
10
11
12
13
14
15
16
16
18
Até 9 pontos
10 – 12
13
14 – 16
17 ou mais

Tabela 07. Estatísticas, Descritivas e Percentis para a pontuação em memória para48
agrupamentos por faixa etária na amostra em estudantes de escola particular.
N
MÉDIA
ERRO PADRÃO
MEDIANA
MODA
DESVIO PADRÃO
MÍNIMO
MÁXIMO
10
20
25
30
40
50
60
70
75
80
90
INFERIOR
MÉDIO INFERIOR
MÉDIO
MÉDIO SUPERIOR
SUPERIOR

ESCOLA PARTICULAR
8-9
10-11
75
54
10,29
12,98
0,378
0,487
10
12
8
11
3,275
3,579
5
6
19
20
PERCENTIL
6
8
7
10
8
10
8
11
9
12
10
12
11
14
12
15
12
15
13
16
15
18
CLASSIFICAÇÃO
Até 07 pontos
Até 09 pontos
08 - 09
10 – 12
10
14
11 – 13
14 – 16
14 ou mais
17 ou mais

12-16
143
14,36
0,298
14
14
3,561
6
24
10
11
12
12
13
14
15
16
17
17
19
Até 11 pontos
12 – 13
14
15 – 17
18 ou mais
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7. DISCUSSÃO
O objetivo do presente estudo foi a construção de dados normativos para uso do
Teste TEPIC-M em crianças e adolescentes na faixa etária entre seis e 16 anos.
Inicialmente, destaca-se que foram encontrados dados semelhantes ao estudo original de
normatização e padronização do TEPIC – M proposto por Rueda e Sisto (2007),
principalmente no que diz respeito à validade desenvolvimental.
Em seu estudo inicial, os autores encontraram uma correlação significativa e
negativa, o que demonstra um declínio na capacidade de evocação à medida que o sujeito
envelhece. Todavia, é interessante notar que no presente no estudo, a correlação foi
significativa e positiva, sugerindo que há aumento na capacidade de evocação à medida
que a idade avança.
Os achados acima descritos podem, num primeiro momento, parecer
contraditórios, mas se considerados em conjunto revelam trajetória desenvolvimental,
caracterizada como formato de U-Invertido, encontrada em diferentes habilidades
cognitivas. Esta é caracterizada por aumento progressivo durante a infância em
determinada função, seguido de estabilização e posterior de declínio desta mesma função
ao longo do envelhecimento.
No caso específico da memória, destaca-se o estudo realizado por Nardi et al
(2013), no qual avaliaram a memória de trabalho auditiva em uma amostra de sujeitos
agrupados em função da idade. Participaram 27 crianças (M=7,3; DP=0,44), 22 préadolescentes (M=10,6; DP=1,05), 26 adultos (M=28,4; DP=9,9) e 27 idosos (M=69,9
anos; DP=5,3). Os resultados indicaram que o grupo etário influenciou no desempenho
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da tarefa. Do ponto de vista desenvolvimental, identificaram que a acurácia aumentou na
passagem da infância para a adolescência, com trajetória ascendente até a idade adulta.
Porém, o grupo de idosos obteve desempenho inferior ao grupo de adultos em todas as
dimensões do teste (Nardi, Sawada, & Santos, 2013).
Tais achados podem ser justificados em função de características inerentes ao
processo de desenvolvimento do cérebro humano, em especial do funcionamento
executivo, aqui incluído esboço visoespacial da memória operacional, que atinge o seu
ápice por volta dos 20 anos. De acordo com Gathercole, et al , (2004), apesar da estrutura
modular básica que regula a as habilidades executivas da memória concluírem a sua
maturação por volta dos 6 anos, os componentes expandem as suas potencialidades até o
final da adolescência. Por sua vez, o envelhecimento é marcado pela presença de déficits
em diferentes sistemas de memória, provavelmente associados à redução da ativação
neuronal nas áreas envolvidas com tais habilidades (Nardi et al., 2013)
Sendo assim, de forma similar ao que foi descrito, os dados analisados descrevem
uma curva ascendente do número total de acertos em função da idade. Na faixa etária
entre 8 e 11 anos identifica-se diferença significativa entre os desempenhos de cada um
dos grupos etários. Porém, a partir desta idade não há mais diferença significativa, embora
o número de acertos continue aumentando, porém com variação menor. De forma mais
específica, estes mesmos estudos indicam que as proporções de informações visuais
corretamente vinculadas na memória aumentam em função da idade nesta faixa etária, ou
seja, à medida que crianças e adolescentes crescem, eles se tornam melhores na evocação
de combinações de elementos, como os solicitados no TEPIC-M.
Dados semelhantes também foram encontrados por Oliveira e Charchat-Fichman
(2008) em estudo realizado com crianças utilizando o paradigma de aprendizagem do
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Teste de Aprendizagem Auditivo Verbal de Rey. As autoras verificaram correlação
positiva entre a idade e o número de evocações na primeira tentativa, o que corresponde
à medida de memória de curto prazo para material verbal. É interessante notar que neste
estudo o platô é atingido aos 9 anos, ou seja, em idade inferior àquela considerada como
platô no estudo em tela, a saber, 11 anos, indicando processo maturacional relativamente
distinto para os sistemas de memória de curto prazo verbal e visual. (Izquierdo, 2002;
Miranda, Muszkat, & Mello, 2013; Xie & Zhang, 2017).
No que concerne à variável sexo, os dados encontrados no presente estudo não
apontam para diferenças significativas nos desempenhos obtidos pelos grupos de meninos
e meninas. Tais achados são similares àqueles encontrados no estudo original do TEPICM.
No que se refere aos resultados encontrados em função da variável tipo escola, é
preciso considerar que o rendimento inferior de crianças e adolescentes oriundos de
instituições públicas de ensino não pode ser diretamente atribuídos à baixa qualidade do
processo ensino-aprendizagem. Embutidas na variável tipo de escola estão variáveis
como nível socioeconômico, acesso a dispositivos culturais, qualidade da comunicação
entre criança e pais, dentre outras.
O estudo de revisão realizado por Morris e Maniam (2016) aponta e sumariza as
implicações de uma dieta pobre em associação com experiências de adversidades, e níveis
altos de stress, sobre a memória, bem como os impactos sobre o cérebro, causando
processos inflamatórios e interferindo na neurogênese (Morris, Le, & Maniam, 2016).
Nesta mesma direção, o estudo de discute que os efeitos das disparidades
socioeconômicas sobre a atividade cerebral podem ser identificados já na primeira
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infância, entre os seis e nove meses, ressaltando assim o risco precoce de déficits nas
áreas da atenção, memória e linguagem (Tomalski et al., 2013)
Corroborando os achados supracitados, Sheridan e colaboradores (Sheridan,
Sarsour, Jutte, D’Esposito, & Boyce, 2012) realizaram estudo no qual revelaram
associação entre o nível socioeconômico dos pais e o desenvolvimento do córtex préfrontal durante a infância. O estudo hipotetizou que dois mecanismos estariam
subjacentes a tais resultados, a saber, o baixo nível de desenvolvimento da linguagem dos
pais e o alto nível de estresse associado às condições de vida da criança (Sheridan,
Sarsour, D´Esposito & Boyce, 2012).
Por fim, a pesquisa avançada por Noble et al., (2015) demonstrou que disparidades
socioeconômicas estão associadas com diferenças significativas no desenvolvimento
cognitivo. Os autores investigaram as relações entre fatores socioeconômicos e a
morfometria cerebral numa coorte de 1099 indivíduos com desenvolvimento típico, com
idades entre três e 20 anos. A renda foi associada logaritmicamente com a área de
superfície cerebral. Os achados apontam que em crianças pertencentes a famílias de baixa
renda, pequenas variações na renda implicavam em grandes diferenças na área de
superfície, enquanto no grupo crianças de alta renda, variações na renda, similares as do
outro grupo, estavam associadas a pequenas variações na superfície cerebral. Estas
relações foram mais proeminentes nas regiões cerebrais envolvidas com a linguagem,
leitura, funções executivas e habilidades de memória espacial (Noble et al., 2015).
O conjunto dos estudos supracitados, aponta para a complexidade do
desenvolvimento humano e a necessidade de consideramos este a partir da realidade
histórico-cultural na qual a criança está imersa. Do contrário, corre-se o risco de
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realização de análises simplórias e simplistas que contribuem para segregação e para
discriminação das classes menos favorecidas.
De forma geral, conclui-se que a memória de curto prazo visual tem um papel
relevante para a aquisição de habilidades escolares e laborais. Por outro lado, a escassez
de pesquisas e instrumentos que avaliem a memória na infância e adolescência,
reconhecendo-se aqui que os diferentes sistemas e subsistemas de memória se modificam
ao longo do desenvolvimento, apontam a necessidade de aprimoramento de instrumentos
que possibilitem a avaliação da função cognitiva em questão
Sendo assim os dados aqui apresentados reforçam os dados do estudo original em
termos da validade desenvolvimental do TEPIC-M, possibilitando a disponibilidade de
dados normativos do instrumento para uma faixa etária carente de ferramentas de
sondagem na realidade brasileira.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados apresentados no presente estudo atestam a validade desenvolvimental
do Teste Pictórico de Memória Visual (TEPIC-M), apresentando dados normativos para
a faixa etária dos 6 aos 16 anos, ampliando assim o potencial de alcance do teste na sua
proposição original. Desta forma, disponibiliza para os profissionais brasileiros, que
trabalham com avaliação psicológica, um instrumento com evidências de validade e que
se propõe a investigar o sistema de memória de curto prazo visual, para o qual identificase escassez de instrumentos disponíveis.
É importante destacar que o estudo realizado possui limitações, notadamente em
termos da ausência de dados sociodemográficos que permitissem a construção de perfis
dos participantes da pesquisa mais refinados, especialmente em termos de contextos
histórico-culturais de desenvolvimento. Neste estudo, foi considerando apenas o tipo de
escola, sendo esta uma limitação importante quando consideramos o contexto brasileiro.
Ressalta-se que o presente estudo trabalhou com o público infanto-juvenil da
cidade de Natal/RN, o que pode apresentar-se como uma limitação geográfica quando,
novamente, consideramos a realidade brasileira, na qual cada região possui suas
especificidades. Assim, sugere-se novos estudos que objetivem problematizar acerca das
variações histórico-culturais das diferentes regiões brasileiras, bem como seus impactos
para o desenvolvimento dos sistemas de memória.
Para além de estudos normativos e transculturais, é de suma importância a
realização de pesquisas que investiguem o curso do desenvolvimento da memória de curto
prazo visual em grupos clínicos específicos. Tais achados poderão subsidiar práticas
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interventivas que minimizem déficits e promova processos de desenvolvimento e
aprendizagem mais efetivos e significativos.
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