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Hoje, o indivíduo autista tem uma sobrecarga. Ele carrega as dificuldades 

e limitações trazidas por suas próprias condições e ainda carrega o 

estigma de uma anormalidade que não possui. Os autistas descobrem pelo 

olhar dos outros que são anormais, que são não viáveis como humanos. 

(ARAÚJO, 2000). 



Resumo 

O aumento do conhecimento científico a respeito do comportamento humano facilita a busca 

de práticas mais precisas e eficazes. Nesse sentido, dentre as diversas linhas de investigação, 

destaca-se o estudo da memória de trabalho definida como o armazenamento temporário e a 

manipulação de uma determinada informação destinados a nortear uma ação específica. Esta 

pesquisa, realizada dentro do campo do saber psicológico integrado ao conhecimento 

neurocientífico, tem como objetivo geral investigar o desempenho de sujeitos diagnosticados 

com Transtorno Global do Desenvolvimento Com Inteligência Preservada quanto à memória 

de trabalho semântica e visual. Como objetivo específico buscou-se correlacionar o 

desempenho desses sujeitos em memória de trabalho com o quociente intelectual. 

Participaram do estudo 11 sujeitos, sendo 10 do sexo masculino e 1 do sexo feminino, com o 

diagnóstico acima referido que freqüentam uma instituição de ensino não regular 

especializada no atendimento a indivíduos com diagnóstico de Transtorno Global do 

Desenvolvimento. Dentre esses sujeitos, seis também frequentam o ensino regular. Os 

instrumentos utilizados para que os objetivos fossem contemplados foram alguns subtestes 

das baterias WISC-III, WISC-IV e NEPSY-II. Os dados obtidos a partir da aplicação desses 

instrumentos foram analisados quantitativamente. Os resultados encontrados indicam 

dificuldades relacionadas à memória de trabalho tanto semântica quanto visual, com melhores 

escores da primeira. Dentre os demais quociente avaliados, destaca-se o bom desempenho em 

habilidades relativas à Compreensão Verbal, à Execução e à Organização Perceptual e as 

dificuldades em Resistência à Distração, Memória de Trabalho e Memória Visual. As 

correlações entre o aspecto semântico da memória de trabalho com os quocientes intelectuais 

são significantes, especialmente com fatores que avaliam habilidades verbais, apesar das 

diferenças de escores. O aspecto visual, correlacionado às habilidades executivas 

especialmente dentre os que frequentam ensino regular, apresenta resultados muito aquém do 

esperado. A questão escolaridade demonstrou ser de grande importância na análise dos dados 

e fator fundamental na diferenciação dos resultados, com melhores desempenhos dentre os 

que frequentam sistema regular de ensino. Portanto, apesar de existirem déficits quanto à 

memória de trabalho, o sistema de ensino regular seleciona os indivíduos mais capazes 

cognitivamente, promovendo diferenças entre os que possuem o mesmo diagnóstico.  

  

Palavras-chave: Transtorno Global do Desenvolvimento, Inteligência Preservada, Memória 

de Trabalho. 



Abstract 

The increase of scientific knowledge concerning the human behaviour improves the search for 

more precise and effective practices. In this sense, among the several study lines, it is notable 

the study of the working memory defined as the temporary storage and the manipulation of 

particular information destined to guide a specific action. The aim of this research, carried out 

in the psychological knowledge field associated with the neuroscientific knowledge, is to 

investigate the performance of the individuals diagnosed with Pervasive Developmental 

Disorder with preserved intelligence regarding their semantic and visual working memory. As 

a specific objective it has been made an attempted to correlate their working memory 

performance with their intellectual quotient. Eleven individuals with the mentioned diagnosis 

who attend special schools catered to those diagnosed with Pervasive Developmental 

Disorder have taken part in this study, being 10 of them male and 1 female. Among these 

participants, six of them attend regular schools. The tools used to achieve the objectives were 

some subtests of the batteries WISC-III, WISC-IV and NEPSY-II. All the data obtained from 

the tests were quantitatively analyzed. The results indicated difficulties related to the semantic 

and visual working memory, the first of them having obtained better scores. Among the others 

evaluated quotients, good performance regarding the Verbal Comprehension, Performance 

and Perceptual Organization abilities are remarkable, as well as the difficulties concerning 

Freedom from Distractibility, Working Memory and Visual Memory. The correlations 

between the semantic aspect of the working memory and the intellectual quotients are 

significant, especially the items related to the evaluation of verbal abilities, in spite of the 

noticeable differences of scores. The visual aspect, correlated with executive abilities, in 

particular amongst the ones who are attending regular schools, has presented results far 

behind the expected. Schooling has proved to be of great importance to the data analysis, and 

vital to the differentiation of the results, revealing better performances amongst the ones who 

attend regular schools. Therefore, despite the existence of working memory deficits, the 

regular education system selects more cognitive-capable individuals, generating differences 

among the ones with the same diagnosis. 

 

Key-words: Pervasive Developmental Disorder, preserved intelligence, working memory 
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1. Introdução 

 

Há décadas os avanços no campo das neurociências têm possibilitado um crescente 

aumento do conhecimento do comportamento humano e facilitado práticas mais precisas e 

eficazes por parte dos profissionais das áreas da saúde. Dentre as diversas linhas de pesquisa 

criadas, destaca-se o estudo da memória de trabalho, definida como o armazenamento 

temporário de uma determinada informação com a finalidade de orientar ações futuras, 

coordenadas pela região pré-frontal. 

No dia a dia e, especialmente, em situações de avaliação e observação direta, percebe-

se que a memória perpassa os acontecimentos culminando em ações e pensamentos mais 

adaptados. A memória configura-se como uma faculdade de extrema importância para o 

homem e sua sobrevivência, capaz de possibilitar sua adaptação ao mundo por meio da 

vivência e da recordação das experiências armazenadas.  

Apesar da pouca experiência profissional, a pesquisadora pôde avaliar, a partir de sua 

prática clínica em instituição de atenção e ensino a portadores de necessidades especiais, que 

crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno Global do Desenvolvimento, 

mais especificamente os que apresentam cognitivo preservado, possuem particularidades em 

seu processo de memorização e utilização da informação armazenada.  

Por meio da participação em discussões sobre o tema e da comunhão de idéias de 

colegas de trabalho e da orientadora do estudo, o tema foi sendo formulado e moldado para 

que atingisse o formato atual. Desde os primeiros pensamentos no sentido da composição 

desta dissertação, a memória era algo presente e fator instigante. O desenvolvimento do tema, 

assim como sua incorporação ao psiquismo da pesquisadora, foi gradualmente acontecendo. O 

estudo ganhou forma e colorido possibilitando um desenho objetivo de suas aspirações. Um 
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recorte da literatura abrangendo o estudo dos Transtornos Globais do Desenvolvimento foi 

feito para que investigação a respeito da memória de trabalho fosse possível. 

Observando crianças com o referido transtorno, pode-se constatar apurada atração por 

determinados objetos e conteúdos desde a mais tenra idade e dificuldade em assimilar 

aprendizados aparentemente óbvios, sugerindo limitação de habilidades cognitivas 

específicas, provavelmente, por envolvimento de funções executivas específicas e, 

conseqüentemente, da memória de trabalho. 

A partir deste ponto, levantamentos de dados da literatura sobre a memória de trabalho 

em indivíduos com Transtorno Global do Desenvolvimento Com Inteligência Preservada, 

foram realizados para abranger o tema cuja importância justifica-se, dentre outras coisas, pelo 

crescente desenvolvimento de estudos em neurociências. Busca-se, cada vez mais, 

compreender a mente humana e suas reações. A preocupação constante de pesquisadores e 

centros de referência em ensino e pesquisa baseia-se em desvendar os mistérios que a mente 

humana possui e mapeá-los no Sistema Nervoso Central (SNC). 

Com base em estudos levantados, buscou-se agregar conhecimento à neurociência 

psicológica beneficiando o campo profissional com investigação que visa à amplificação do 

conceito aprimorando a análise e o tratamento deste tema.  

Dessa maneira, não somente a população envolvida nesta temática como também 

outros que indiretamente se fazem envolvidos poderão ampliar as noções a respeito do 

Transtorno Global do Desenvolvimento, auxiliando em tratamentos e estimulando o 

desenvolvimento das habilidades destes sujeitos. 

Apesar das dificuldades encontradas, os indivíduos com este diagnóstico, favorecidos 

pelo desenvolvimento cognitivo normal ou elevado, podem atingir nível superior de 

escolaridade, com grande habilidade por áreas específicas do conhecimento, tornando-se 

referências, em decorrência do aprofundamento adquirido no assunto. 
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Considerando os dados obtidos da literatura, definiu-se como objetivos desta pesquisa 

investigar a memória de trabalho em indivíduos com diagnóstico de Transtorno Global do 

Desenvolvimento Com Inteligência Preservada, avaliar sua habilidade em preservar as 

informações obtidas e constatar o seu grau de conhecimento no tema escolhido.  

A revisão da literatura, descrita no capítulo 3, destaca conceitos de memória, 

subdividida em tópicos que abordam a memória implícita, a memória explícita e a memória 

de trabalho. Os textos se iniciam com a conceituação e, posteriormente, é feita uma análise 

neurocientífica da temática. Logo após, será desenvolvido o conceito de Transtorno Global do 

Desenvolvimento, buscando, com isso, estabelecer relações entre esse transtorno e a memória 

de trabalho.  

Os capítulos seguintes são dedicados ao método e suas especificações, descrição e 

análise dos resultados encontrados e, por último, as considerações finais, além das referências 

e anexos. 
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2. Objetivo 

 

Geral 

 

• O objetivo geral deste estudo será investigar o desempenho de sujeitos diagnosticados 

com Transtorno Global do Desenvolvimento Com Inteligência Preservada quanto à 

memória de trabalho semântica e visual. 

 

Específico 

 

• A pesquisa busca correlacionar o desempenho desses sujeitos em memória de trabalho 

com o quociente intelectual. 
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3. Desenvolvimento 

 

3.1. Memória 

 

As pessoas reconhecem a importância da memória quando recordam fatos e 

acontecimentos do dia-a-dia. A memória diz o que o indivíduo é, define a sua posição em 

relação ao tempo e ao espaço, permite a compreensão de conceitos subjetivos e contribui para 

que ele promova transformações se assim o desejar. As pessoas são aquilo que recordam, pois 

não há como realizar algo com grande margem de acerto se não se souber como; tampouco 

comunicar informações que não sejam do seu conhecimento prévio. Mesmo os planejamentos 

futuros dependem da lembrança de fatos ou de aprendizados anteriores. Diz-se também que 

cada indivíduo é o que resolve esquecer; entretanto, para que isso aconteça, é imprescindível 

selecionar quais memórias se quer manter arquivadas (IZQUIERDO, 2002). 

Historicamente estudos a respeito de memória e aprendizagem fazem referência, 

inicialmente, a Ebbinghaus, que em 1885 identificou evidências de lembranças imediatas. 

Cinco anos após, William James distinguiu entre memória primária e memória secundária e 

Karl Lashley, em 1950, buscou identificar a localização neuroanatômica da memória no SNC. 

As investigações de Donald Hebb em 1949 contribuíram para ampliar a distinção entre 

memória de curto prazo e memória de longo prazo em nível celular, integrando eventos 

psicológicos à neurobiologia. Contudo, foi o trabalho de Scoville e Milner, em 1957, com 

pacientes submetidos à cirurgia de epilepsia, que conduziu à distinção mais atual entre 

memória de curta e de longa duração, e entre memória declarativa e memória processual, 

assim como o conhecimento do papel específico do lobo temporal mesial e da estrutura 

diencefálica na consolidação de novas memórias (COHEN, 1997).  
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Em 2002, o Prof. Ivan Izquierdo define como “memória” a capacidade geral do 

cérebro e dos outros sistemas para adquirir, formar, conservar e evocar informações e como 

“memórias” cada um ou cada tipo de memória, permitindo aos organismos que se beneficiem 

das experiências criadas (GAZZANIGA & HEATHERTON, 2005). Essas experiências 

provocam modificações no indivíduo, na sua interação com o ambiente e com o outro e altera 

seu comportamento, transformando circuitos neurais relacionados à percepção, execução de 

comportamentos, pensamento e planejamento (CARLSON, 2002). 

As memórias são adquiridas em tempos diferentes, resultado da associação repentina 

de recordações preexistentes, outras já não requerem conhecimento prévio (como, por 

exemplo, a experiência de colocar o dedo na tomada). Muitas vezes, em sonhos, por exemplo, 

as memórias se embaralham num todo sem lógica consciente. Dessa forma, os mecanismos 

nervosos e emocionais de cada uma destas memórias não são os mesmos (IZQUIERDO, 

2002).  

De acordo com Cohen (1997), a memória depende da integração de vários processos 

cognitivos (atenção dirigida, habilidade de organização, percepções auditiva e visual, 

linguagem) mediados por regiões corticais e subcorticais do cérebro. Os neurônios traduzem a 

realidade em sinais elétricos e bioquímicos, fazendo com que os sentidos e a consciência 

possam interpretá-los como pertencendo ao mundo real (IZQUIERDO, 2002).  

As estruturas do lobo temporal mesial estão relacionadas às funções de memória. As 

principais áreas incluem a região temporal anterior, o hipocampo e o córtex entorrinal, que é a 

principal base das vias aferentes e eferentes do hipocampo e amígdala. O hipocampo envia 

projeção significativa, via fibras do fórnix, para os corpos mamilares (SCHACTER, 1996), 

destes partem fibras para o núcleo anterior do tálamo e daí para o lobo frontal, fazendo a 

conexão do sistema límbico com o córtex frontal.  
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A amígdala armazena componentes de memória ligados às emoções, enquanto que o 

hipocampo e as áreas associativas do córtex temporal, com os quais este se conecta, são 

responsáveis por reter informações relacionadas à memória explícita (Figura 1).  

 

 

 

Figura 1 - Corte horizontal do Lobo Temporal direito evidenciando o hipocampo, a amígdala e o fórnix 

(TRUEX, CARPENTER, MOSOVICH, 1974, p.516) 

 

Muitos estudiosos de aprendizagem questionavam a possibilidade de localização das 

funções da memória no cérebro e, até metade do século XX, muito duvidavam que memória 

fosse independente de percepção, linguagem ou movimento. Isso se deve ao fato de que a 

retenção da memória parece envolver regiões diferentes no cérebro. Atualmente, sabe-se que 

essas regiões não são igualmente importantes; elas dependem da forma como a informação 

será retida (KANDEL, KUPFERMANN & IVERSEN, 2003). 

Em geral, a memória é construída por fragmentos de experiências. O impacto inicial 

desta experiência no cérebro é denominado “engrama” (Siegel, 1999). Neste processo, 

denominado encoding, tudo o que o indivíduo vê, ouve, sente ou pensa se transforma em 

memória (SCHACTER, 1996).  

A mente é algo capaz de fazer fotografias da experiência que serão armazenadas. 

(SIEGEL, 1999). O cérebro converte a realidade em códigos, símbolos e a evoca por meios 
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Amígdala 

Hipocampo 
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deles. O conceito de memória envolve abstrações, uma vez que a lembrança, muitas vezes, 

não condiz com a realidade. Há um processo de tradução entre a realidade dos fatos, a 

formação da memória e sua posterior evocação que é influenciado pelas emoções e pelo 

contexto. Tanto na aquisição quanto na evocação, assim como na consolidação e formação de 

memórias, são utilizadas redes neurais complexas. Esses códigos e processos neurais não são 

a realidade propriamente dita. As “traduções” envolvem perdas de conteúdos. A realidade é 

transformada, conservada, re-criada. A maioria de tudo o que se aprende, de todas as 

inúmeras memórias formadas durante a vida se extingue (IZQUIERDO, 2002).  

As experiências mais remotas moldam o comportamento do indivíduo, inclusive 

padrões de relação com o outro sem que este recorde, conscientemente, quando o aprendizado 

ocorreu (SIEGEL, 1999). 

A vida do ser humano desenvolve-se “fora” da linguagem, num mundo pré-

lingüístico, até, aproximadamente, os 3 anos de idade. As primeiras memórias da criança são 

adquiridas por intermédio de linguagem não-metafórica. Posteriormente, as memórias são 

armazenadas e traduzidas para a linguagem tal como observada no adulto. Fica, portanto, 

impossível traduzir as memórias da criança em termos de linguagem e, como isso, as 

primeiras memórias não são possíveis de serem evocadas no futuro (IZQUIERDO, 2002). 

Recordar diz respeito a presentificar algumas informações, independentemente dos 

elementos existentes no momento da evocação ou prejuízos da experiência passada. Quando 

se recorda algo, o indivíduo tem a sensação da lembrança. O que o indivíduo sente no 

momento da recordação de algo sofre influências de elementos que estão associados à 

representação mental durante este processo (SIEGEL, 1999). 

Quando a recordação é solicitada, o córtex reconstrói a memória e esta se torna apta a 

ser utilizada. A partir disso, a experiência de recordação da memória a modificará. Essa 

mudança é, muitas vezes, imperceptível (WILKINSON, 2006). O ato de recordar, 
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denominado “modificador de memória”, permite um re-armazenamento de uma maneira 

modificada (SIEGEL, 1999). 

 

O lobo frontal, efetuando a integração, execução, e construção social da lembrança 

do si mesmo, pode, diretamente, moldar a natureza das recordações autobiográficas 

e histórias da vida. Estes processos explicam uma maneira pela qual nossas 

memórias, coisas que notamos como fatos, podem realmente modificar ao longo do 

tempo e evoluir ao longo da vida (SIEGEL, 1999, p.42). 

 

Siegel (1999) aponta para o fato de a memória não ser algo estático, mas um processo 

dinâmico. A reconstrução de uma memória é influenciada pelo ambiente externo presente no 

momento da recordação, pelas questões relativas ao contexto, pelas emoções e percepções, 

tanto individuais quanto relacionadas às expectativas externas. 

 

Recordar não é meramente a reativação de um engrama antigo; é a construção de 

um novo perfil de rede neural com aspectos do engrama antigo assim como com a 

influência do estado mental presente (SIEGEL, 1999, p. 28). 

 

O aprendizado de novas experiências e a capacidade de armazenamento destas tem 

uma função de desenvolver comportamentos adaptados a um ambiente que está em mudanças 

constantes. (CARLSON, 2002). 

De acordo com Siegel (1999), a estrutura da memória é complexa e sensível a fatores 

externos e internos que constroem o passado e o presente, e antecipa o futuro. A memória é a 

forma pela qual eventos passados afetam funções futuras; maneira pela qual o cérebro é 

afetado por experiências e, posteriormente, altera respostas. 

Além disso, num sentido mais amplo, memória é toda marca ou representação 

deixadas no mundo ou em componentes deste. A capacidade para formar memórias está 

presente em todos os seres vivos de formas e em níveis de armazenamento diferentes.  
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A identidade de um povo, de um país, advém de suas memórias, de sua história; trata-

se de uma memória coletiva, comum a um determinado grupo.  

Carlson (2002) afirma que a aprendizagem pode envolver quatro formas básicas: 

aprendizagem perceptiva, aprendizagem estímulo-resposta, aprendizagem motora e 

aprendizagem relacional. A aprendizagem perceptiva diz respeito à capacidade de aprender a 

reconhecer estímulos já antes percebidos pelos sistemas sensoriais. Parece ser mediada por 

modificações no córtex sensorial de associação, ou seja, o reconhecimento de estímulos 

visuais envolve modificação no córtex visual de associação, enquanto o dos estímulos 

auditivos envolve modificações no córtex auditivo de associação. A aprendizagem estímulo-

resposta está relacionada ao aprendizado da execução de determinado comportamento quando 

um estímulo é apresentado. Envolve conexões entre circuitos ligados à percepção e aos 

movimentos.  Inclui nesta aprendizagem o condicionamento clássico (respostas automáticas 

de associação entre dois estímulos em um estímulo neutro adquire propriedades de outro com 

importância funcional) e o condicionamento operante (comportamentos aprendidos; 

associação entre uma resposta e um estímulo, permite a adaptação do comportamento do 

organismo segundo suas consequências). Aprendizagem motora é um componente da 

aprendizagem estímulo-resposta e envolve modificações no sistema motor.  

Tais aprendizagens, relativamente simples, são entendidas como modificações neurais 

que identificam a presença de estímulos específicos ou fortalecimento de conexões neurais 

que analisam a informação sensorial e que produzem a resposta. No entanto, a maioria das 

aprendizagens é mais complexa, a memória de objetos e eventos está relacionada com outras 

memórias. 

Na aprendizagem relacional há a relação entre estímulos individuais e abarca conexões 

entre diferentes áreas do córtex. Está relacionada a capacidade de reconhecer objetos por meio 

de modalidades sensoriais diferente, reconhecer a localização relativa dos objetos no meio e 
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lembrar a sequência em que os eventos ocorreram em determinadas situações; envolve 

associação entre memórias. 

Alguns estudiosos, segundo Carlson (2002), acreditam na existência de dois estágios 

da aprendizagem: memória de curto prazo, ou de curta duração e memória de longo prazo, ou 

de longa duração. A memória de curto prazo é caracterizada pelo armazenamento temporário 

de uma quantidade determinada de informações. Já a memória de longo prazo relaciona-se à 

retenção permanente de uma quantidade indefinida de informações. Izquierdo (2002) 

acrescenta, a esses dois estágios, a memória de trabalho como um estágio de aprendizagem 

diferenciado, que compara as informações que chegam com as existentes nas memórias de 

longa e de curta duração. 

Gazzaniga & Heatherton (2005), acrescentam, ainda, a memória sensorial além desses 

dois estágios citados por Carlson (2002). Consideram a memória sensorial o primeiro estágio 

na receptação da informação. De acordo com eles, trata-se de uma memória responsável pelas 

informações sensoriais armazenadas brevemente na forma sensorial original. 

Posteriormente, a informação passa para o armazenamento de curto prazo que dela 

retém uma determinada quantidade, durante um curto período de tempo. Após a passagem 

pela memória de curto prazo, a informação é esquecida ou, se processada pela recapitulação, 

por exemplo, passa para o armazenamento de longo prazo onde poderá permanecer 

indefinidamente. Essa memória tem capacidade ilimitada e armazena a informação por tempo 

indeterminado (CARNEIRO, 2008). 

Para Gazzaniga & Heatherton (2005), a memória de curto prazo refere-se de uma 

unidade de processamento ativa, denominada memória de trabalho. Izquierdo (2002) 

considera-as distintas, e este será o ponto de vista adotado por este estudo. 

Esse modelo que distingue memória sensorial, memória de curto prazo e memória de 

longo prazo, proposto por Atkinson e Shiffrin (1968), é considerado uma das divisões de 
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memória mais antiga. Para esses autores, cada tipo de memória diz respeito a um 

armazenamento específico do processamento da informação (CARNEIRO, 2008). 

Segundo Siegel (1999), o cérebro é composto de uma rede neural que possibilita a 

ocorrência do aprendizado pela conexão entre neurônios numa rede intrínseca. Ele tem a 

capacidade de reativar a mesma rede neural que foi, inicialmente, armazenada. Se um modelo 

foi estimulado no passado, a probabilidade de ativação de um perfil igual no futuro aumenta. 

Essas experiências moldam a estrutura cerebral. Conexões neurais são mantidas, fortalecidas 

ou criadas durante a experiência e, portanto, são únicas para cada indivíduo. 

Hebb (1949) constatou que “quaisquer duas células ou sistema de células que são 

repetidamente ativadas ao mesmo tempo tenderão a ficar ‘associadas’, então a ativação de 

uma facilita a (ativação) da outra” (p.70). 

Esse autor associa tal teoria à uma rede tridimensional sem uma estrutura regular e 

com possibilidade de conexão de alguma intersecção com outra qualquer. Essa associação de 

áreas é bastante complexa e possibilita um grande número de alternativas.  

Esse processo de associação é denominado “Axioma de Hebb” e é a essência de como 

a rede neural retém informações e as recorda (SIEGEL, 1999). 

Estudos envolvendo neuro-imagem funcional confirmam que diversas áreas cerebrais 

distintas são simultaneamente ativadas frente a determinadas tarefas, contexto ou fase da vida 

do indivíduo (WOOD ET AL, 2001).  

Alterações nessas conexões sinápticas tanto pela criação de novas conexões quanto 

pela modificação nas já existentes provocam mudanças na ativação (SIEGEL, 1999). 

Assim como todas as funções que envolvem sinapse, a melhor forma de aperfeiçoar e 

conservar a memória é pelo treino ou pela prática. O uso aumenta a quantidade e melhora as 

funções sinápticas envolvidas; o desuso, por outro lado, causa atrofia tanto anatômica quanto 

fisiológica (IZQUIERDO, 2002).  
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Questiona-se a respeito do fato de as conexões neurais, uma vez formadas, 

permanecerem ou serem deterioradas por desuso. De acordo com Hebb (1949), a manutenção 

dessas conexões explica o efeito permanente de aprendizagens anteriores; o esquecimento é 

entendido como um novo aprendizado; as conexões originalmente estabelecidas permanecem, 

o que modifica são os hábitos anteriores que desaparecem cedendo lugar a novos. Por outro 

lado, o desaparecimento das conexões neurais por desuso pressupõe a incorporação de 

aprendizagens passadas ou de memórias anteriores pelas novas. 
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3.1.1. Memória Implícita 

 

Memória implícita, ou memória não-declarativa está relacionada à forma como se 

realiza algo, é uma memória recordada inconscientemente e, segundo Kandel, Schwartz & 

Jessell (2003), “envolve caracteristicamente o treinamento de habilidades reflexas motoras 

ou perceptuais” (p.1230). É mais rígida e fortemente relacionada às condições originais do 

estímulo que favoreceu o aprendizado. Para Wilkinson (2006), é a base dos aspectos mais 

profundos e inconscientes que dizem respeito ao ser e ao comportar-se que orientam a vida do 

indivíduo. Envolve o “como” e a “emoção” da memória. 

A memória implícita modifica estruturas cerebrais inicialmente intactas permanecendo 

acessível por toda a vida. Essas estruturas são a amígdala e outras regiões límbicas para 

memórias emocionais, o córtex motor e gânglios basais para memórias comportamentais, o 

córtex perceptual para memórias perceptuais e o córtex somatosensório, córtex orbitofrontal e 

o cíngulo anterior pelas representações corporais (SIEGEL, 1999). 

De acordo com Wilkinson (2006), a memória implícita desenvolve-se antes que a 

memória explícita devido ao desenvolvimento precoce do hemisfério direito que é mais 

associado à emoção e, portanto, àquela memória. 

Desde os primeiros momentos de vida, o bebê percebe o ambiente ao seu redor e 

demonstra lembranças de experiências por meio de comportamentos, de percepções e de 

emoções aprendidos (SIEGEL, 1999). 

Esse sistema armazena informações em áreas diferentes do cérebro e de maneira 

independente da memória explícita. Ele é bem mais poderoso e bem menos acessível que a 

simples memória autobiográfica de eventos específicos armazenados no sistema de memória 

declarativa. De acordo com Knox (1999), ela é a responsável pela retenção de 
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seqüências de ações, regras gerais sobre como as coisas são feitas como tocar piano 

ou dirigir; também armazena informações sobre padrões de relacionamentos 

construídos ao longo do tempo, assim como memórias individuais a respeito de 

eventos específicos (p. 514). 

 

Quando a memória implícita é solicitada, os padrões de rede neural ativados envolvem 

circuitos cerebrais que fazem parte das experiências diárias do indivíduo explicitadas por 

comportamentos, emoções e imagens sem o reconhecimento da influência de experiências 

passadas ou da realidade presente. Esses elementos implícitos auxiliam na formação do senso 

do si mesmo da pessoa (SIEGEL, 1999). 

A importância e necessidade de narrar fatos a respeito de suas experiências possibilita 

a criação de estruturas na memória do indivíduo que conterá a idéia geral de sua história para 

o resto da vida. Essas histórias são armazenadas em padrões neurais e novas experiências 

serão associadas às preexistentes ou estimularão a criação de novos padrões. Esses padrões, 

ou “pacotes de memórias”, criados sem a consciência do indivíduo, organizam cenas de fatos 

ou situações (WILKINSON, 2006). A vida do indivíduo passa a ser moldada pela reativação 

da memória implícita (SIEGEL, 1999). 

Essa memória é construída lentamente, pela repetição, e expressa em desempenho não 

em palavras. Ela pode ser associativa ou não-associativa. A aprendizagem não-associativa 

ocorre quando alguém é exposto uma ou mais vezes a um único tipo de estímulo. Já na 

aprendizagem associativa, a aprendizagem consolida-se por meio da relação entre dois 

estímulos ou entre um estímulo e um comportamento (KANDEL, KUPFERMANN & 

IVERSEN, 2003). 

A repetição das experiências permite o reconhecimento de suas semelhanças e 

diferenças. A mente da criança é capaz de fazer representações generalizadas de experiências 

repetidas enquanto armazena nas áreas do cérebro correspondentes auxiliando, dessa forma, a 

criança a interpretar fatos presentes ou antecipar eventos futuros. Formam-se, assim, os 
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modelos mentais que são os componentes básicos da memória implícita. São modelos 

multimodais criados pelo cérebro da criança desde seus primeiros dias de vida. Esses modelos 

mentais são a essência da aprendizagem (SIEGEL, 1999). 

Siegel (1999) complementa, ainda, que tais modelos mentais, procedentes do encontro 

entre a criança e o mundo, ajudam a mente na busca por objetos ou experiências familiares, 

além de auxiliar na expectativa com relação ao meio, contribuindo para a sobrevivência do 

indivíduo. O cérebro pode, dessa forma, ser denominado de “máquina antecipatória”, uma 

vez que explora constantemente o ambiente, tentando determinar o que virá em seguida.  

 

Experiências anteriores moldam nossos modelos antecipatórios e, portanto, o termo 

“memória prospectiva” tem sido usado para descrever como a mente se esforça 

para “lembrar o futuro”, baseado no que ocorreu no passado (SIEGEL, 1999, p.30). 

 

Segundo Knox (1999), as informações retidas na memória implícita influenciam de 

forma inconsciente. Padrões de experiências são armazenados fazendo com que essa memória 

funcione como um mapa mental que auxilia o indivíduo a se orientar no mundo. 

A memória implícita proporciona: 

 

a base para as estruturas psíquicas, não experienciadas em si mesmas, mas que 

organizam a consciência da pessoa sobre as relações atuais enquanto permanece 

fora da consciência (FONAGY, 1999 apud KNOX, 1999, p.514) 

 

a mente humana possui estruturas profundamente inacessíveis que exercem 

poderosa influência em percepções e atitudes conscientes, mas estas estruturas são 

formadas através de um processo de internalização do mundo externo ao invés de 

serem pré-determinadas por nossos genes (FONAGY, 1995 apud KNOX, 1999, 

p.514). 

 

No entanto, Knox (1999) acredita que essas estruturas inconscientes que organizam a 

percepção e seus conteúdos não precisam ser inatos. Na memória implícita, as experiências 
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são internalizadas, entretanto, elas são armazenadas não como uma memória acessível, mas 

como um padrão não consciente e que não o pode ser, exceto pelo reconhecimento gradual 

quando este for reativado no presente como, por exemplo, na transferência. 

Esses padrões inconscientes, primitivamente estabelecidos e manifestados pela 

maneira de ser, de sentir e de se comportar do indivíduo, podem tornar-se conhecidos por 

meio da transferência e contratransferência em processo analítico já que conteúdos 

inconscientes são acessados (WILKINSON, 2006). 

Siegel (1999) amplia os conceitos desse autor afirmando que a interação que uma 

pessoa estabelece com os outros é filtrada pelas lentes de seus modelos mentais criados por 

padrões de experiências passadas. Dessa maneira, a “transferência” acontece em todos os 

momentos, tanto dentro quanto fora de uma psicoterapia. 

A teoria do apego também descreve o desenvolvimento de modelos funcionais 

internos por meio do processo de internalização. Esses modelos, construídos a partir de 

repetidos padrões de experiências interpessoais, são dificilmente modificados, uma vez 

estabilizados na vida pregressa e não disponíveis para a consciência, pois não são memórias 

de eventos. São esquemas, padrões, sedimentados na memória implícita, formados pela 

repetição de experiências passadas que influenciam expectativas e atitudes presentes (KNOX 

1999).   
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3.1.2. Memória Explícita 

 

A memória explícita, ou memória declarativa, está ligada ao conhecimento factual de 

pessoas, lugares e coisas, além daquilo que os fatos significam. Essa memória é recordada por 

um esforço consciente. É flexível e envolve associação de vários pedaços de informação 

(KANDEL, KUPFERMANN & IVERSEN, 2003).  

Apesar de Wilkinson (2006) afirmar que a memória implícita é formada antes que a 

memória explícita, Izquierdo (2002) sinaliza a probabilidade de os primeiros tipos de 

memória a aparecerem, durante o desenvolvimento, sejam a memória de trabalho e a memória 

de curta duração. Isso porque acredita que não há evidências de que as crianças de poucos 

dias de vida possa formar outras memórias além de, aparentemente, não recordarem de muitas 

coisas ocorridas de um dia para o outro. 

Siegel (1999) destaca a importância da memória explícita de prover o senso de espaço 

e tempo permitindo, assim, que as pessoas lembrem onde as coisas estão e quando estiveram 

em determinado lugar.  

Segundo Kandel, Kupfermann & Iversen (2003), memória explícita pode ser 

classificada como episódica (memória para eventos e experiências pessoais) ou semântica 

(memória para fatos). Cada conhecimento tem uma representação específica no cérebro e 

pode ser acessado independentemente. 

A memória semântica permite ao indivíduo saber sobre acontecimentos do mundo; 

possibilita representação de símbolos de fatos internos e externos que podem ser declarados 

por meio de palavras ou em forma de gráficos e acessados como verdadeiros ou falsos. Já a 

memória episódica, ou autobiográfica, requer a capacidade de autoconhecimento e depende 

do desenvolvimento das regiões frontais do córtex cerebral (SIEGEL, 1999). 
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Esse autor afirma também que estudos a respeito do desenvolvimento do senso de si 

mesmo apontam a idade de dezoito meses como fundamental para a criança, no sentido de 

começar a se reconhecer ao olhar-se no espelho. Nessa mesma fase, os sensos de mundo 

físico, de tempo e seqüência desenvolvem-se formando a base da memória explícita 

autobiográfica. O autoconhecimento e a narrativa autobiográfica são mediados pelos diálogos 

interpessoais nos quais os cuidadores co-constroem narrativas sobre eventos externos e 

internos, experiências subjetivas do caráter. Essas experiências de apego podem aumentar, na 

criança, a capacidade de conscientização de seu autoconhecimento. 

Os conhecimentos episódico e semântico são o resultado de quatro tipos de 

processamento distintos, porém interrelacionados: codificação (relacionada a processos pelos 

quais novas informações são tratadas e processadas pela primeira vez), consolidação (refere-

se a processos que alteram a informação recém-retida tornando-a mais estável para a retenção 

de longo prazo), retenção (relaciona-se ao mecanismo e aos locais onde a memória é retida ao 

longo do tempo) e acesso (referente a processos que permitem a lembrança e o uso das 

informações retidas) (KANDEL, KUPFERMANN & IVERSEN, 2003) 

Para que as funções de aquisição, formação e evocação das memórias episódicas e 

semânticas aconteçam corretamente, é preciso haver um bom funcionamento da memória de 

trabalho e, consequentemente, do córtex pré-frontal (IZQUIERDO, 2002). 

As principais estruturas nervosas responsáveis pelas memórias episódica e semântica 

são as áreas do lobo temporal: hipocampo e córtex entorrinal. Essas áreas trabalham em 

associação entre si e em comunicação com outras regiões do córtex, como o córtex cingulado 

e o córtex parietal (IZQUIERDO, 2002). A maturação tanto do córtex temporal mesial quanto 

do córtex órbitofrontal permite a existência da memória explícita e o desenvolvimento do 

senso de tempo e sequência de coisas (SIEGEL, 1999). 
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Para Izquierdo (2002), as principais regiões moduladoras responsáveis pela formação 

de memórias explícitas são as áreas basolateral do núcleo amigdaliano (amígdala), localizado 

no lobo temporal e as regiões reguladoras dos estados de ânimo, alerta, ansiedade e emoções: 

a substância negra, o locus ceruleus, os núcleos da rafe e o núcleo basal de Meynert.  

Kandel, Kupfermann & Iversen (2003) descrevem o processamento da informação na 

memória explícita: 

 

O conhecimento obtido como memória explícita é, inicialmente, retido através do 

processamento de um ou mais dos três córtices associativos polimodais (o pré-

frontal, o límbico e o parieto-occipto-temporal) que sintetizam as informações 

visuais, auditivas e somáticas. Dessas áreas, então, a informação é conduzida em 

seqüência para os córtices parahipocampal e perirrinal, para o córtex entorrinal, o 

giro dentado, o hipocampo, o subículo e, finalmente, de volta ao córtex entorrinal. 

Deste, a informação é enviada de volta para os córtices parahipocampal e perirrinal 

e finalmente para as áreas associativas polimodais do neocórtex (p. 1232). 

 

Segundo Kandel, Kupfermann & Iversen (2003) as regiões do lobo temporal podem 

possuir funções diferentes e a memória explícita é retida em diferentes córtices associativos. 

Apesar de o hipocampo ser fundamental para o reconhecimento de objetos, os córtices 

perirrinal, parahipocampal e entorrinal possuem maior importância na retenção da memória e 

no reconhecimento de objetos, e a ocorrência de lesões nessas áreas podem causar prejuízos 

maiores que no hipocampo subjacente. Entretanto, para representações espaciais, o 

hipocampo pode ser relativamente mais importante, interferindo em memória para espaço e 

contexto. 

Com relação a memória espacial, imagens funcionais demonstram maior atividade 

cerebral do hemisfério direito do hipocampo que as memórias para palavras, objetos ou 

pessoas que estão ligadas a maior ativação hipocampal do hemisfério dominante esquerdo 

(KANDEL, KUPFERMANN & IVERSEN, 2003). 
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Além disso, o hipocampo é 

 

... estação temporária para a memória de longo prazo... a retenção de longo prazo 

de um conhecimento episódico e semântico iria ocorrer em áreas associativas 

unimodais ou multimodais do córtex cerebral que inicialmente processam a 

informação sensória (KANDEL, KUPFERMANN & IVERSEN, 2003, p.1233) 
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3.1.3. Memória de Trabalho 

 

O termo “memória de trabalho” deriva da “área de computação e é empregada pela 

analogia com sistemas que cumprem essa função nos computadores” (IZQUIERDO, 2002, 

p.20). 

Memória de trabalho, ou memória operacional, é o armazenamento temporário de uma 

determinada informação para guiar ações futuras (KANDEL, KUPFERMANN & IVERSEN, 

2003). É breve, efêmera, serve para “gerenciar a realidade” e determinar o contexto em que 

diversas informações ou fatos acontecem. Ela não deixa traços neuroquímicos nem arquivos. 

É utilizada, por exemplo, para conservar na consciência as palavras de uma sentença na 

medida em que o indivíduo vai lendo-a. Essa retenção realiza-se em tempo suficiente para 

compreender a frase e seu significado (IZQUIERDO, 2002), sendo as informações 

descartadas após o uso (MELLO, 2008). É diferente da memória de curta duração, pois seu 

papel não é o de formar arquivos, mas o de comparar as informações que chegam 

constantemente ao cérebro com as existentes nas memórias de curta e de longa duração 

(IZQUIERDO, 2002). 

Richardson (1996) cita a importância de Miller, Galanter e Pribram que, em meados 

de 1960, propuseram, pela primeira vez, o estudo da natureza e da função da “memória de 

trabalho” definindo-a como um mecanismo responsável pelo armazenamento temporário e 

pelo processamento da informação. Interpretavam-na como um sistema distinto do 

armazenamento de longa duração. Em seus estudos, esses autores localizaram substrato 

anatômico da memória de trabalho no lobo frontal.  

Estudos com macacos foram fundamentais para os achados a respeito da memória de 

trabalho (KANDEL, KUPFERMANN & IVERSEN, 2003). Os primatas não humanos 
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possuem capacidade de memória de trabalho tão boa quanto a dos humanos (IZQUIERDO, 

2002). 

Segundo Baddeley (1992), o termo refere-se a “um sistema cerebral que promove 

armazenamento temporário e manipulação da informação necessários para tarefas cognitivas 

complexas como compreensão da linguagem, aprendizado e raciocínio” (resumo). 

A memória de trabalho é como um sistema gerenciador central que mantém a 

informação ativa por um tempo suficiente para que esta possa ou não fazer parte da memória 

propriamente dita. Ao receber a informação, a memória de trabalho determina, dentre outras 

coisas, se ela é nova ou não e, se é útil ou não para o ser. O acesso ao “arquivo de memórias” 

deve ser efetuado rapidamente. Esse acesso é possível através das conexões neurais da região 

do córtex pré-frontal via córtex entorrinal com o hipocampo e com as demais áreas 

envolvidas. Esse sistema operacional do córtex pré-frontal é importante para a sobrevivência e 

contato constante com o meio e com as próprias lembranças. (IZQUIERDO, 2002). 

Baddeley (1992) compreende memória de trabalho como um sistema complexo cujos 

componentes (um executivo central e dois sistemas funcionais: alça fonológica e bloco de 

notas visuo-espacial) são estruturalmente distintos entre si e diferenciados da memória de 

longo prazo. O executivo central é responsável pela interação entre subsistemas e memória de 

longo prazo. Ele codifica as informações dos sistemas sensoriais e seleciona as informações 

importantes a serem armazenadas; além disso, recupera dados da memória de longo prazo. A 

alça fonológica retém informações verbais e codifica informações auditivas (leitura, fala, 

repetição) e o bloco de notas visuo-espacial é especializado em processar e armazenar 

informações visuais e espaciais. Mello (2008) destaca a importância do aspecto idade como 

fundamental para esses componentes tornarem progressivamente mais eficazes. 

O processo de acesso a memórias explícitas, citado no capítulo anterior, depende da 

memória de trabalho. O sistema de controle da atenção regula o fluxo de informações para a 
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alça fonológica e para o bloco de notas visuo-espacial mantendo-as na memória para uso 

temporário. A informação processada em qualquer um destes sistemas funcionais pode ser 

tornar uma memória de longo prazo (KANDEL, KUPFERMANN & IVERSEN, 2003). 

Segundo Mello (2008), um quarto componente desse modelo de memória, o retentor 

episódico, cuja função integra as informações mantidas temporariamente na memória de 

trabalho com dados das memórias de longo prazo foi proposto, recentemente, por Baddeley. 

Kandel, Kupfermann & Iversen (2003) atentam para o fato daqueles dois sistemas 

(alça fonológica e bloco de notas visuo-espacial) possivelmente estarem localizados em 

regiões distintas dos córtices associativos posteriores: a preparação visual baseada em 

imagens no córtex extra-estriatal e a preparação espacial baseada em imagens no córtex 

parietal. Ressaltam, também, o envolvimento das áreas de associação do córtex pré-frontal 

(córtex ao redor do sulco principal, região ventral ao sulco principal e região dorsal ao sulco) 

com a memória de trabalho. 

Segundo esses autores, neurônios do sulco principal possuem campos de memórias; 

eles podem utilizar conhecimento armazenado para guiar respostas motoras apropriadas. Essa 

região contém um mapa do campo visual contralateral, utilizado para a memória de trabalho 

visual. A região ventral do sulco principal armazena informações sobre o que é determinado 

objeto, sua cor e forma. A região dorsal do sulco mantém a informação sobre a localização 

espacial do objeto. Além disso, alguns neurônios do córtex pré-frontal respondem tanto a sua 

forma quanto a sua localização, evidenciando uma integração das informações necessária para 

guiar o comportamento. 

O córtex de associação parietal posterior, relacionado à percepção espacial, também 

possui ligação com a memória de trabalho; ele se projeta para o córtex pré-frontal fazendo 

conexões com as regiões envolvidas nessa memória e com regiões motoras relacionadas ao 
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planejamento motor e à execução de movimentos dos olhos e das mãos (KANDEL, 

KUPFERMANN & IVERSEN, 2003). 

Izquierdo (2002) afirma que poucas alterações bioquímicas ocorrem na ativação e 

utilização da memória de trabalho. O processamento rápido da informação depende, 

principalmente, da atividade elétrica dos neurônios do córtex pré-frontal. Esse córtex recebe 

axônios de regiões cerebrais ligadas à regulação dos estados de ânimos, dos níveis de 

consciência e das emoções. Por esse motivo, estados de ânimo negativos, por exemplo, 

perturbam a memória de trabalho. 

Santos (2006) revela que o componente verbal da memória de trabalho contribui para 

a aquisição de novas palavras ao repertório da criança e para a automatização de sua produção 

oral durante a infância. O componente visuo-espacial proporciona aprendizado de novas 

coordenadas tanto visuais quanto espaciais. 
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3.2. Transtorno Global do Desenvolvimento 

 

Leo Kanner descreveu pela primeira vez, em 1943, 11 casos de crianças os quais 

denominou inicialmente o quadro de “Distúrbio Autístico do Contato Afetivo”, substituindo, 

posteriormente, por “Autismo Infantil Precoce”. Ele ressaltou, dentre crianças denominadas 

“deficientes”, algumas com características que as diferenciavam. Essas crianças possuíam 

características peculiares de comportamento que incluíam incapacidade de relacionar-se 

usualmente com outras pessoas e respostas incomuns ao ambiente com movimentos 

estereotipados (maneirismos motores), resistência à mudança, obsessividade e aspectos não-

usuais na comunicação destas como, por exemplo, inversão dos pronomes e tendência à 

ecolalia (repetição, eco na linguagem) (KLIN, 2006; SCHWARTZMAN, ASSUMPÇÃO JR. 

& COLS, 1995). 

O termo “autismo” foi cunhado pelo psiquiatra suíço Bleuler que o utilizou para 

descrever características de indivíduos com esquizofrenia. Para ele, esse conceito diz respeito 

a um afastamento da realidade externa e à predominância da interna (LYONS & 

FITZGERALD, 2007). Kanner, assim como Bleuler, estabeleceu relação entre esses quadros 

clínicos; referia-se ao autismo como uma psicose infantil apesar de diferenciá-la da 

esquizofrenia (SCHWARTZMAN, ASSUMPÇÃO JR. & COLS, 1995). 

Klin (2006) destaca o autismo e a síndrome de Asperger como os mais conhecidos 

transtornos dentre os Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), ou Pervasive 

Developmental Disorder (PDD), “uma família de condições marcadas pelo início precoce de 

atrasos e desvios no desenvolvimento das habilidades sociais, comunicativas e demais 

habilidades” (s/n).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, (OMS, 1993), o Transtorno Global 

do Desenvolvimento (TGD), anteriormente denominado Transtorno Invasivo do 



 

 

47 

Desenvolvimento (TID), “é caracterizado por anormalidades qualitativas em interações 

sociais recíprocas e em padrões de comunicação e por um repertório de interesses e atividades 

restrito, estereotipado e repetitivo” (OMS, 1993, p.246). 

Na quarta edição revisada do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM-IV-TR), a American Psychiatric Association (2002) denomina esse grupo de 

Transtornos Globais do Desenvolvimento que inclui condições manifestas nos primeiros anos 

de vida e, frequentemente, associadas a algum grau de retardo mental: Transtorno Autista, 

Transtorno de Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância, Transtorno de Asperger e 

Transtorno Global do Desenvolvimento Sem Outra Especificação.  

Mayes & Calhoun (2008) destacam uma questão fundamental que reside na hipótese 

de a Síndrome de Asperger ser considerada ou não um autismo de alto funcionamento. Alguns 

estudos consideram-nos a mesma patologia, no entanto, não há uma conclusão quanto a essa 

questão, sendo prematuro excluir a possibilidade de diferenciação. 

Há uma tendência em utilizar de maneira confusa os termos autismo de alto 

funcionamento, Síndrome de Asperger e Transtornos Globais do Desenvolvimento sem outras 

especificações. Embora a questão seja amplamente debatida, não há um consenso sobre qual a 

melhor forma de abordagem para essa questão. As limitações existentes referem-se a 

definições incoerentes, pequenas amostras e raciocínio circular (VOLKMAR, STATE & 

KLIN, 2009). 

Neste estudo, será utilizado o termo Transtorno Global do Desenvolvimento Com 

Inteligência Preservada para designar os transtornos sem comprometimento cognitivo, tais 

como: Síndrome de Asperger, autismo de alto funcionamento e Transtorno Global do 

Desenvolvimento Sem Outra Especificação. Para os outros diagnósticos que incluem 

comprometimento cognitivo, o termo Transtorno Global do Desenvolvimento Sem 

Inteligência Preservada será empregado. 
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As diferenças significativas nas manifestações comportamentais, no grau de 

comprometimento, severidade e, possivelmente, nos múltiplos fatores etiológicos originaram 

o termo Transtornos Globais do Desenvolvimento 

 

que, como o termo TID, refere-se a várias condições distintas (autismo, síndrome 

de Asperger e TID - Sem Outras Especificações), mas que, ao contrário do termo 

TID, refere-se a uma possível natureza dimensional que interconecta diversas 

condições mais do que a fronteiras claramente definidas em torno de rótulos 

diagnósticos. Este conceito de natureza dimensional apóia-se no fato de que o 

autismo e transtornos relacionados são os transtornos do desenvolvimento mais 

fortemente associados a fatores genéticos, e no fato de que podem ser encontradas 

vulnerabilidade e rigidez social em familiares desses pacientes, mesmo que esses 

familiares não preencham critérios para um diagnóstico clínico... esses familiares 

como portadores do “fenótipo mais amplo de autismo”  (KLIN, 2006, s/n) 

 

Schwartzman e Assumpção Jr. (1995) classificam o Transtorno Global do 

Desenvolvimento Sem Inteligência Preservada 

 

como uma síndrome caracterizada por alterações presentes desde idades bastante 

precoces e que se manifesta, sempre, por desvio nas áreas da relação interpessoal, 

liguagem/comunicação e comportamento (p.17). 

 

Ao contrário do que acontece com a maioria das crianças, para os que possuem esse 

diagnóstico, a face humana possui pouco interesse (KLIN, 2006, s/n). Além disso, “de 20 a 

30% dos indivíduos com autismo nunca falam” (s/n). 

Os Critérios Diagnósticos para o Transtorno Global do Desenvolvimento Sem 

Inteligência Preservada, ou autismo de Kanner, identificados pela APA (2002) incluem 

comprometimento qualitativo da interação social; comprometimento qualitativo da 

comunicação; padrões restritos e repetitivos de comportamento, de interesses e  de atividades; 
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além de atrasos ou anormalidade na interação social, na linguagem para fins de comunicação 

social ou em jogos imaginativos ou simbólicos, com início antes dos 3 anos de idade. 

Dentre os critérios que caracterizam o comprometimento da interação social, pelo 

menos dois dos aspectos são exigidos para o diagnóstico. Existem quatro critérios: 

 

(a) comprometimento acentuado no uso de múltiplos comportamentos não-verbais, 

tais como contato visual direto, expressão facial, posturas coporais e gestos 

para regular a interação social 

(b) fracasso em desenvolver relacionamentos com seus pares apropriados ao nível 

de desenvolvimento 

(c) ausência de tentativas espontâneas de compartilhar prazer, interesses ou 

realizações com outras pessoas (p.ex., não mostrar, trazer ou apontar objetos de 

interesse) 

(d) ausência de reciprocidade social ou emocional (APA, 2002, p.103). 

 

Quatro critérios definem o comprometimento da comunicação e, dentre estes, pelo 

menos um é condição necessária: 

(a) atraso ou ausência total de desenvolvimento da linguagem falada (não 

acompanhado por uma tentativa de compensar por meio de modos alternativos 

de comunicação, tais como gestos ou mímica) 

(b) em indivíduos com fala adequada, acentuado comprometimento da capacidade 

de iniciar ou manter uma conversa 

(c) uso estereotipado e repetitivo da linguagem ou linguagem idiossincrática 

(d) ausência de jogos ou brincadeiras de imitação social variados e espontâneos 

próprios do nível de desenvolvimento (APA, 2002, p.103). 

 

Os critérios para identificar padrões restritos e repetitivos de comportamento, 

interesses e atividades, com pelo menos um dos aspectos presentes: 

 

(a) preocupação insistente com um ou mais padrões estereotipados e restritos de 

interesse, anormais em intensidade ou foco 

(b) adesão aparentemente inflexível a rotinas ou rituais específicos e não-

funcionais 
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(c) maneirismos motores estereotipados e repetitivos (p.ex., agitar ou torcer mãos 

ou dedos, ou movimentos complexos de todo o corpo) 

(d) preocupação persistente com partes de objetos (APA, 2002, p.103). 

 

Além desses critérios, é comum a criança diagnosticada com Transtorno Global do 

Desenvolvimento Sem Inteligência Preservada apresentar outros problemas não específicos: 

medos ou fobias, perturbações de sono e alimentação, ataque de birra e agressão (OMS, 

1993). 

De acordo com Araújo (2000), pelo fato de os indivíduos que possuem diagnóstico de 

Transtorno Global do Desenvolvimento apresentarem grandes dificuldades, tais sujeitos 

podem ser 

 

vulneráveis a muitos distúrbios de comportamento como hiperatividade, distúrbio 

de atenção, fenômenos obsessivo-compulsivo, auto-injúria, estereotipias, tiques e 

sintomas afetivos... a labilidade afetiva, respostas afetivas descontextualizadas, 

ansiedade e depressão. (p. 5). 

 

A OMS (1993) descreve o Transtorno Global do Desenvolvimento como um quadro 

de desenvolvimento comportamental anormal manifesto, na maioria dos casos, nos primeiros 

5 anos de vida, podendo ou não haver um determinado grau de comprometimento cognitivo; 

“há retardo mental significativo em cerca de três quartos dos casos” (p.248) e, 

aproximadamente metade destes enquadra-se na faixa de retardo mental leve (KLIN, 2006). 

Uma particularidade típica desse transtorno é a presença de “ilhotas de habilidades 

especiais”, ou “splinter skills”, que se caracterizam por capacidades preservadas ou muito 

desenvolvidas em determinadas áreas em contraste com os déficits de funcionamento geral 

(KLIN, 2006). 

Em testes psicológicos, os indivíduos com diagnóstico de Transtorno Global do 

Desenvolvimento Sem Inteligência Preservada apresentam: 
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déficits significativos de raciocínio abstrato, formação de conceitos verbais e 

habilidades de integração, e nas tarefas que requerem um certo grau de raciocínio 

verbal e compreensão social... por outro lado, os pontos relativamente fortes são 

geralmente observados nas áreas de aprendizado mecânico e habilidades de 

memória e solução de problemas visuo-espaciais... o desempenho nas escalas 

Wechsler geralmente é caracterizado pelo melhor desempenho nos escores de 

execução do que nos escores verbais (KLIN, 2006, s/n). 

 

Em termos de epidemiologia, “a estimativa da prevalência do autismo infantil varia 

bastante em função, principalmente, dos critérios diagnósticos aceitos pelos diversos autores” 

(SCHWARTZMAN E ASSUMPÇÃO JR., 1995). Victor Lotter, em 1966, realizou o primeiro 

estudo epidemiológico sobre Transtorno Global do Desenvolvimento Sem Inteligência 

Preservada e identificou um índice de prevalência de 4,5 sujeitos em 10.000 crianças de 8 a 

10 anos. Estudos mais recentes apontam para um índice de 1 em cada 1.000 crianças nascidas. 

Algumas possíveis razões para o aumento no índice de prevalência do transtorno incluem 

definições mais amplas do Transtorno Global do Desenvolvimento, maior conscientização por 

parte tanto dos clínicos quanto da população em geral sobre as diversas manifestações do 

quadro, melhor identificação de casos sem retardo mental, compreensão de que o diagnóstico 

precoce favorece um prognóstico positivo (KLIN, 2006). 

Segundo Klin (2006), há uma maior incidência de casos de Transtorno Global do 

Desenvolvimento entre meninos do que entre meninas, com uma proporção de, 

aproximadamente, 3,5 a 4 meninos para cada menina. Há um indicativo de diferenciação 

desse índice de acordo com a presença ou não de retardo mental e quanto ao grau de 

comprometimento. 

 

Alguns estudos relataram proporções de até 6,0 ou mais homens para cada mulher, 

em indivíduos com autismo sem retardo mental, ao passo que as proporções entre 

os que tinham retardo mental de moderado a grave eram de 1,5 para 1. Ainda não 

está claro porque as mulheres têm uma menor representação na faixa sem retardo. 

Uma possibilidade é de que os homens possuam um limiar mais baixo para 
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disfunção cerebral do que as mulheres, ou, ao contrário, de que um prejuízo 

cerebral mais grave poderia ser necessário para causar autismo em uma menina. 

(KLIN, 2006, s/n) 

 

Rapin (2002) relata a escassez de informações a respeito das causas e descrições 

precisas sobre o tema. “Anormalidades no metabolismo de neurotransmissores, em especial 

serotonina, podem estar presentes em alguns autistas” (p. 420). 

Diversas características aplicadas ao Transtorno Global do Desenvolvimento, como 

rigidez, perseveração, atenção voltada para o detalhe, em detrimento do todo; dificuldade em 

criar novos aspectos, durante o brinquedo de faz-de-conta e dificuldades no relacionamento 

interpessoal, sugerem o comprometimento do lobo frontal. Este é responsável pela execução 

de atividades oriundas de regiões posteriores do córtex que englobam regiões ligadas à 

informação sensorial. Já a região anterior (pré-frontal) organiza tanto as informações 

emocionais, mnemônicas e atencionais provenientes do sistema límbico ou cerebelo quanto as 

sensoriais, ou seja, é capaz de planejar e desenvolver estratégias para atingir um objetivo 

(BOSA, 2001). Anomalias no sistema pré-frontal são a chave da patofisiologia e perfil 

cognitivo do indivíduo com esse diagnóstico (STEELE ET AL, 2007). 

No mesmo ano em que Kanner descreveu os casos de “Autismo Infantil Precoce” 

(1943), Hans Asperger, pediatra austríaco, apresentou sua tese, publicada em 1944, com a 

descrição de 4 crianças com “psicopatia autística” (LYONS & FITZGERALD, 2007). Apesar 

da capacidade intelectual preservada, essas crianças apresentavam um transtorno de 

personalidade caracterizado pelo isolamento social, pobreza na comunicação não-verbal, 

dificuldade de estabelecer empatia para com o outro, tendência a intelectualizar emoções, fala 

prolixa, em monólogo, algumas vezes, incoerente, linguagem formal, interesses focados em 

tópicos não-usuais e dificuldades de coordenação motora (KLIN, 2006). Além disso, “severos 

prejuízos sociais [...] coexistem com prejuízos na comunicação e na capacidade para 
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imaginação e com uma tendência ao engajamento em vários comportamentos repetitivos” 

(ARAÚJO, 2000, p. 4-5). 

Devido à publicação original do trabalho de Asperger em língua alemã, somente em 

1981 este ganhou notoriedade, após ter sido descoberto por Lorna Wing e traduzido, em 1991, 

por Uta Frith (LYONS & FITZGERALD, 2007). O reconhecimento oficial ocorreu apenas 

após publicação da CID-10 e do DSM-IV; o Transtorno Global do Desenvolvimento Com 

Inteligência Preservada foi reconhecido como um quadro dentre o Transtorno Global do 

Desenvolvimento, porém com características peculiares e diferentes do Transtorno Global do 

Desenvolvimento Sem Inteligência Preservada (KLIN, 2006).  

Dados epidemiológicos apontam uma prevalência de 2 a 4 crianças diagnosticadas 

com o Transtorno Global do Desenvolvimento Com Inteligência Preservada em 10.000 

nascidas (KLIN, 2006). Tal condição ocorre, predominantemente, em meninos numa 

proporção de, aproximadamente, oito meninos para uma menina (OMS, 1993). 

O transtorno caracteriza-se pela mesma anomalia qualitativa de interação social e pelo 

desenvolvimento de padrões repetitivos de comportamento típicos do Transtorno Global do 

Desenvolvimento Sem Inteligência Preservada. A diferença reside no fato de que no 

Transtorno Global do Desenvolvimento Com Inteligência Preservada não há atraso ou retardo 

global significativo no desenvolvimento cognitivo, na linguagem (OMS, 1993) e em 

habilidades de autocuidado (KLIN, 2006). 

Os indivíduos diagnosticados com o Transtorno Global do Desenvolvimento Com 

Inteligência Preservada, de maneira diferente dos que possuem o mesmo diagnóstico, mas 

sem a inteligência preservada, tendem a ter mais consciência de suas diferenças e limitações 

podendo gerar comorbidades psíquicas (BORGES & SHINOHARA, 2007). 

Seguindo essa linha de pensamento, Araújo (2000) afirma que: 
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Os autistas considerados de bom rendimento ou alto funcionamento, os que têm 

inteligência preservada e os portadores da Síndrome de Asperger, pela consciência 

de suas dificuldades, têm maior possibilidade de desenvolver depressão. Têm 

elevada taxa de suicídio (p. 5) 

 

De acordo com Bartak & Rutter (1976), a “ausência de retardo mental é definida por 

um QI de 70 ou mais em testes padrões de inteligência geral, uma definição que resulta da 

estreita associação entre QI e funcionamento sócio-adaptativo no autismo” (s/n). 

Souza et al (2004) afirmam que crianças diagnosticadas como Transtorno Global do 

Desenvolvimento Com Inteligência Preservada podem, inclusive, frequentar estabelecimento 

de ensino regular que possui atendimento especializado, desde que suas necessidades 

especiais sejam reconhecidas e acomodadas. 

Os critérios para o diagnóstico do Transtorno Global do Desenvolvimento Com 

Inteligência Preservada requerem comprometimento qualitativo da interação social; padrões 

restritos, repetitivos e estereotipados de comportamento, interesses e atividades; ausência de 

atraso geral clinicamente significativo na linguagem, no desenvolvimento cognitivo ou de 

habilidades de autocuidados próprios para a idade. Tanto os critérios para comprometimento 

da interação social quanto os para padrões restritos, repetitivos e estereotipados de 

comportamento, interesses e atividades são similares aos apresentados no Transtorno Global 

do Desenvolvimento Sem Inteligência Preservada. A diferença, segundo Scheuer et al (2006) 

reside no fato de haver níveis adaptativos distintos. Dos indivíduos diagnosticados com o 

transtorno, os que possuem inteligência preservada estão no limiar mais alto dentre os 

Transtornos Globais do Desenvolvimento em termos de capacidades cognitivas, de linguagem 

e são socialmente menos isolados. 

Quanto ao desenvolvimento da linguagem, Borges & Shinohara (2007), relatam 

atrasos na fala apesar de um desenvolvimento fluente da linguagem verbal antes dos cinco 

anos de idade. Descrevem também linguagem rebuscada, ecolalia (ou repetição de palavras ou 
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frases expressas por outros), voz com pouca emoção e ausência de entonação. Para Araújo 

(2000), esses indivíduos com nível intelectual elevado e que apresentam aquisição da 

linguagem funcional antes dos cinco anos possuem prognóstico melhor que os que 

apresentam rebaixamento cognitivo e atrasos linguísticos. 

Geralmente, apresentam interesses restritos. Selecionam um assunto ou objeto de 

interesse que pode tornar-se o único foco de sua atenção por um determinado tempo, em 

detrimento de assuntos sociais ou cotidianos. Apegam-se mais às questões factuais do que ao 

significado do fato em si (BORGES & SHINOHARA, 2007). Na maioria das vezes, 

acumulam grande quantidade de informações factuais sobre tópicos muito circunscritos. 

(KLIN, 2006). 

APA (2002) destaca a ausência de atrasos clinicamente significativos no 

desenvolvimento durante os 3 primeiros anos de vida, os comportamentos adaptativos e a 

curiosidade direcionada ao ambiente na infância. Os problemas sociais, quando presentes, são, 

geralmente, sutis, não causando preocupação em pais ou responsáveis até o período escolar, 

tampouco frente a situações em que a criança é exposta ao convívio com seus iguais.  

A capacidade para atribuir estados mentais a um outro representa um déficit, ou seja, 

evidenciam dificuldades na “Teoria da Mente”. Esses indivíduos 

 

seriam capazes de chegar às representações primárias, ou seja, aos conceitos 

relativos ao mundo físico, mas não atingiriam as representações secundárias ou 

meta-representações que são os conceitos e as crenças sobre os estados mentais 

alheios, que incluem percepção de desejos, necessidades, sentimentos e emoções 

dos outros (ARAÚJO, 2000, p. 23). 

 

Segundo Borges & Shinohara (2007), 

 

Esta dificuldade de acessar estados mentais e emoções mais complexas podem estar 

relacionada à incapacidade de assimilar pistas emocionais corretas e/ou à 

dificuldade de integrá-las, déficits explicados pela fraca coerência central, em nível 
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cognitivo e pela baixa interconectividade entre as regiões cerebrais, em nível 

neurobiológico (s/n). 

 

A dificuldade de interação social torna-se mais evidente com o passar do tempo; no 

entanto, alguns indivíduos podem aprender a utilizar seus pontos fortes para compensar os 

mais fracos (APA, 2002). 

Muitas vezes, esses indivíduos buscam: 

 

aprender regras concretas e estratégias aplicáveis ao contexto (que) parece facilitar 

o controle atencional e do comportamento e propiciar o desenvolvimento da 

linguagem e das capacidades de aprendizagem. Contudo, o desenvolvimento de 

estratégias atencionais flexíveis e espontâneas parece ocorrer com pouca freqüência 

uma estratégia é utilizada para todas as demais aprendizagens, denotando rigidez 

cognitiva (SCHEUER ET AL, 2006, p.207). 

 

Podem-se observar variações no funcionamento cognitivo, com maiores facilidades 

em áreas de capacidades verbais em detrimento de áreas não-verbais (APA, 2002). Além 

dessas, o indivíduo diagnosticado com o Transtorno Global do Desenvolvimento Com 

Inteligência Preservada possui maiores habilidades em atividades envolvendo capacidades 

auditivas e de aprendizado repetitivo, além de déficits significativos em aspectos 

visuomotores e visuoperceptuais, bem como no aprendizado conceitual (KLIN, 2006).  

Klin (2006) afirma que nesse transtorno “muitas áreas do funcionamento cognitivo 

estão frequentemente preservadas e, às vezes, os indivíduos com essas condições exibem 

habilidades surpreendentes e até prodigiosas” (s/n).  

Estudo realizado por Williams, Goldstein & Minshew (2006) com crianças 

diagnosticadas com o Transtorno Global do Desenvolvimento Com Inteligência Preservada 

afirma que o perfil da memória desses sujeitos é caracterizado por relativa inaptidão em 

memória visual complexa, informações verbais e memória de trabalho espacial. Contudo, 
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possuem melhor capacidade para aprendizagem de habilidades, memória de trabalho verbal e 

memória de reconhecimento.  Essa questão pode ser explicada pela dificuldade em 

desenvolver tarefas tanto verbais quanto espaciais com mesmo nível de exigência. 

Steele et al (2007) salientam que o déficit de memória de trabalho é mais alto em 

indivíduos com esse diagnóstico quando a demanda da capacidade de memória é alta e que 

esse déficit pode ser significante em relação a habilidades de resolução de problemas gerais 

de fluidez espacial. Nesse sentido, o mais importante é quanta informação precisa ser 

guardada ativamente na memória de trabalho ao longo do tempo e quão precisamente a 

informação necessita ser (de) codificada. 

Portanto, para esses autores, 

 

o déficit da memória de trabalho pode existir tanto com relação à capacidade de 

manter representações internas precisas sobre a localização espacial ao longo do 

tempo bem como na capacidade de recordar informações espaciais mesmo quando 

as demandas da capacidade de memória de trabalho são elevadas (p.610). 

 

O córtex pré-frontal dorsolateral é crucial para a manutenção e manipulação da 

informação da memória de trabalho espacial, assim como para regular todas as funções 

executivas e atencionais (STEELE ET AL, 2007). Por meio da função executiva é possível 

utilizar a atenção de maneira flexível frente a objetivos, inibir respostas com caráter impulsivo 

e criar estratégias eficientes para a resolução de problemas. Os que possuem o diagnóstico de 

Transtorno Global do Desenvolvimento Com Inteligência Preservada apresentam dificuldades 

para expressar intenções, resolver problemas por meio de planejamento e compreender 

estados mentais em situações hipotéticas (ARAÚJO, 2000). Sabe-se que, estudos 

neurofisiológicos apontam anormalidades daquela área cerebral em sujeitos com esse 
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diagnóstico durante o desempenho de tarefas de memória de trabalho espacial (STEELE ET 

AL, 2007). 

De acordo com Borges & Shinohara (2007), habilidades bem desenvolvidas em 

cálculos matemáticos complexos, memorização de grandes seqüências e de músicas podem 

estar presentes nos indivíduos com diagnóstico de Transtorno Global do Desenvolvimento 

Com Inteligência Preservada. No entanto, por possuírem pensamento concreto, demonstram 

dificuldades em interpretação de metáforas, ironias, frases de duplo sentido, bem como na 

compreensão das expressões faciais e corporais alheias.  

Esses indivíduos possuem, também, dificuldades em entender e expressar emoções, 

assim como no uso do olhar. Costumam falar o que pensam sem autocensura. 

Frequentemente, apresentam atraso no desenvolvimento motor com dificuldades na 

coordenação tanto global quanto fina, além de comportamentos bizarros de auto-estimulação. 

Demonstram hipersensibilidade com fascinação por ruídos, objetos luminosos e por músicas. 

Evidenciam dificuldades na organização e planejamento da execução de uma atividade, além 

de prejuízo na generalização do aprendizado (BORGES & SHINOHARA, 2007). 

Estudos mais recentes, utilizando o instrumento WISC-IV (Wechsler Intelligence 

Scale for Children – Fourth Edition Integrated), indicam que o Transtorno Global do 

Desenvolvimento varia bastante com relação ao desempenho em tarefas verbais e de execução 

não demonstrando diferenças significativas. (FLANAGAN & KAUFMAN, 2004). Amberry 

et al (2006) afirmam haver discrepância entre escores verbal e de execução com melhora do 

primeiro nessas crianças.  

Por outro lado, Flanagan & Kaufman (2004) destacam controversa quanto à presença 

de significância ou não em desempenho de habilidades verbal e de execução em crianças 

diagnosticadas com Transtorno Global do Desenvolvimento Com Inteligência Preservada. 
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Apesar da dificuldade em identificar a significância entre os desempenhos verbal e de 

execução nesse transtorno, geralmente, as funções cognitivas destes são mais altas que as do 

grupo de Transtorno Global do Desenvolvimento Sem Inteligência Preservada em todos os 

domínios avaliados pelo instrumento.  

A maior diferença entre os grupos Transtorno Global do Desenvolvimento Com e Sem 

Inteligência Preservada diz respeito à compreensão verbal com índice maior em crianças do 

grupo que possui inteligência preservada. A velocidade de processamento da informação 

apresentada pelos dois grupos se mostrou baixa (FLANAGAN & KAUFMAN, 2004), assim 

como do índice de distratibilidade em comparação aos altos escores em compreensão verbal e 

organização perceptual. (MAYES & CALHOUN, 2008). 

Scheuer et al (2006) destacam, também, o alto desempenho em organização visuo-

espacial dos diagnosticados com Transtorno Global do Desenvolvimento Sem Inteligência 

Preservada. 

O WISC-IV é um instrumento de administração clínica individual destinado a acessar 

habilidades cognitivas e processo de resolução de problemas para crianças de 6 a 16 anos 

(WESCHSLER ET AL, 2004). 

O WISC-IV pode ser considerado um aperfeiçoamento do WISC-III (Escala de 

Inteligência de Wechsler para Crianças – 3ª edição) para crianças com esse transtorno pela 

análise e melhor identificação de facilidades e déficits, no entanto, os quatro fatores ou 

índices de avaliação (Compreensão Verbal; Raciocínio Perceptual, ou Organização Perceptual 

do WISC-III; Memória de Trabalho, ou Resistência à Distração do WISC-III e Velocidade de 

Processamento) foram mantidos (MAYES & CALHOUN, 2008).  

O WISC-IV compreende 10 subtestes mantidos do WISC-III (Semelhanças, 

Vocabulário, Compreensão, Informação, Cubos, Completar Figuras, Dígitos, Aritmética, 

Código, Procurar Símbolos) e 5 novos subtestes (Raciocínio de Palavras, Conceitos de 
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Figuras, Matriz do Raciocínio, Seqüência de Letras e Números, Cancelamento) (WECHSLER 

ET AL, 2004). 

De acordo com esses autores, houve mudanças nas terminologias do WISC-III para o 

WISC-IV.  

 

Estas modificações na nomenclatura são projetadas para melhor corresponder à 

configuração dos subtestes e das habilidades cognitivas avaliadas pela combinação 

destes. Os termos QI Verbal (QIV) e QI de Execução (QIE) foram substituídos 

pelas expressões Índice de Compreensão Verbal (ICV) e Índice de Raciocínio 

Perceptual (IRP)... O termo IRP foi escolhido para melhor refletir um aumento na 

ênfase no raciocínio fluido deste índice. De maneira semelhante, o Índice de 

Resistência à Distração (IRD) do WISC-III foi substituído por Índice de Memória 

de Trabalho (IMT) por descrever com mais precisão as habilidades avaliadas pelos 

subtestes (p.10). 

 

O teste WISC-III fornece uma medida total da capacidade intelectual e duas medidas 

separadas: verbal e de execução. Além dos escores em termos de QI Verbal, Execução e 

Total, com o WISC-III, podem-se obter outros quatro escores de índices fatoriais: 

Compreensão Verbal (CV), Organização Perceptual (OP), Resistência à Distração (RD) e 

Velocidade de Processamento (VP) (WECHSLER, 2002).  

De acordo com este autor, os fatores Compreensão Verbal e Organização Perceptual 

alinham-se com as Escalas Verbal e de Execução, respectivamente. Já o terceiro fator, 

Resistência à Distração (RD), foi um termo introduzido por Kaufman ao WISC-R ”em 

referência ao fator identificado por Cohen (1957, 1959) no WISC e na Escala Wechsler de 

Inteligência para Adultos (WAIS; Wechsler, 1955)” (p.181). Esse fator faz, supostamente, 

uma análise da atenção, memória de curto prazo e, de certa forma, da capacidade numérica, 

uma vez que os subtestes que avaliam a RD priorizam o manejo de números. 

Os estudos de Flanagan & Kaufman (2004) identificaram o mais alto escore dentre o 

Transtorno Global do Desenvolvimento Sem Inteligência Preservada no subteste Cubos. 



 

 

61 

Entretanto, o subteste Compreensão, representa o de escore mais baixo devido ao fato de 

haver um prejuízo social e de percepção, assim como expressão verbal carente. Já dentre os 

indivíduos com diagnóstico de Transtorno Global do Desenvolvimento Com Inteligência 

Preservada, os subtestes com mais alto escore são Semelhanças, Informação e Completar 

Figuras. Os subtestes com escore mais baixo são Procurar Símbolos, Cancelamento e Código.  

Mayes & Calhoun (2008) indicam, em sua pesquisa, que as crianças diagnosticadas 

com Transtorno Global do Desenvolvimento Com Inteligência Preservada apresentaram 

desempenho mais baixo em Compreensão que em Semelhanças e Vocabulário. 

O subteste Cubos visa averiguar a capacidade de análise, de síntese e de planejamento 

de coordenadas visuo-espaciais e a praxia construtiva (COSTA ET AL , 2004). O subteste 

Compreensão avalia: a capacidade de juízo e maturidade social; de conhecimentos práticos e 

de normas socioculturais; a capacidade para avaliar experiências passadas; a compreensão 

verbal; a memória e a atenção, assim como o pensamento abstrato na interpretação de 

provérbios. Semelhança avalia: o raciocínio lógico e a formação conceitual verbal; as 

habilidades de raciocínio indutivo e o desenvolvimento da linguagem, assim como a fluência 

verbal. Informação é responsável pela análise da extensão do conhecimento que foi adquirido 

pelo sujeito e o que ele é capaz de lembrar após ter sido armazenado. Completar Figuras 

avalia: as habilidades relacionadas com o reconhecimento e com a memória visual; a 

organização e o raciocínio; o interesse e a atenção ao ambiente; a concentração; a percepção 

das relações todo-parte e a discriminação de aspectos essenciais de não-essenciais. Procurar 

Símbolos, assim como o subteste Cancelamento analisam a atenção e a rapidez de 

processamento. Código avalia, além da concentração, a velocidade de processamento, a 

capacidade para seguir instruções sob pressão de tempo, a atenção seletiva, a persistência 

motora em tarefas sequenciais, a capacidade de aprender, a eficiência mental e a flexibilidade 

mental. O subteste Vocabulário avalia o desenvolvimento da linguagem e o conhecimento 
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semântico, a inteligência geral de tipo verbal, a estimulação do ambiente e/ou curiosidades, 

assim como os antecedentes educacionais, indicando déficit na compreensão linguística e o 

raciocínio social (SILVA, GALLEGO & TEIXEIRA, 2006). 

Assim como o WISC-III e o WISC-IV, a bateria NEPSY-II avalia as funções 

executivas, a atenção, a linguagem, a memória e a aprendizagem, as funções sensório-

motoras, a percepção social e o processamento visuo-espacial. Fornece uma medida que, pela 

avaliação de 6 (seis) domínios ou áreas específicas, permite obter informações referentes a 

transtornos típicos da infância, o que pode levar ao diagnóstico mais preciso e ao 

planejamento de intervenções mais adequadas visando ao sucesso tanto em casa quanto na 

escola. (KORKMAN, KIRK & KEMP, 2007). 

Para Mayes & Calhoun (2008), os índices de memória de trabalho e os de velocidade 

de processamento são baixos, tanto em crianças com disfunções neurológicas quanto em 

crianças com o Transtorno Global do Desenvolvimento Com Inteligência Preservada que 

apresentam dificuldades em expressão escrita, leitura e matemática. Esses resultados 

“sugerem que crianças com autismo de alto funcionamento têm atenção, grafomotor e 

velocidade de processamento deficientes em contraste com facilidade em raciocínio verbal e 

visual” (p.433).  

Scheuer et al (2006) afirmam que:  

 

Processos atencionais alterados no autismo parecem estar ligados a dificuldades 

para compreender o sentido dos estímulos ambientais, levando a escolhas muito 

pobres sobre o que atentar quando não há pistas e indicações claras (p. 207). 

 

Mesmo com dificuldades atencionais, crianças com esse diagnóstico podem focar uma 

atividade de seu interesse de maneira diferente de outras patologias que apresentam distúrbios 
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de atenção como Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (MAYES & CALHOUN, 

2008). 

Apesar de haver diferenças entre os desempenhos de crianças com Transtorno Global 

do Desenvolvimento Sem Inteligência Preservada e as diagnosticadas com o transtorno com 

inteligência preservada, não há um padrão de escore definitivo no instrumento de Wechsler 

para determinar a distinção entre esses dois grupos. Os dados obtidos por intermédio das 

aplicações individuais auxiliam no “desenvolvimento de recomendações mais apropriadas 

para o tratamento de déficits dos transtornos do espectro autista” (FLANAGAN & 

KAUFMAN, 2004, p.204). Intervenções efetivas e adaptações precisam ser realizadas para 

aumentar a eficácia do ensino e possibilitar uma avaliação mais fiel dos indivíduos com 

Transtorno Global do Desenvolvimento Com Inteligência Preservada por parte dos 

educadores (MAYES & CALHOUN, 2008), já que, conforme consta no Art. 2º, das 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica: Resolução nº 2, de 11 de 

setembro de 2001, publicada pelo Ministério da Saúde: 

 

os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 

organizar-se para o atendimento aos educadores com necessidades educacionais 

especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade 

para todos. 
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4. Método 

 

4.1. Características do estudo 

 

Sendo o objetivo geral do estudo a investigação da memória de trabalho em sujeitos 

diagnosticados com Transtorno Global do Desenvolvimento Com Inteligência Preservada, 

compreendida dentro de um referencial da neurociência, o trabalho desenvolvido caracteriza-

se por ser uma análise de ordem quantitativa, na qual busca-se abranger as possíveis relações 

existentes entre o desempenho dos participantes diagnosticados com o referido transtorno em 

provas que avaliam memória de trabalho. 

 

4.2. Sujeitos 

  

Para a realização deste estudo, foram selecionados 13 (treze) crianças e adolescentes, 

sendo 12 (doze) do sexo masculino e 1 (uma) do sexo feminino, diagnosticados com o 

Transtorno Global do Desenvolvimento Com Inteligência Preservada, número este 

supostamente significativo, uma vez que a prevalência deste transtorno na população é baixa 

(2-4:10.000) e mais freqüente no sexo masculino (8:1). Ao longo do desenvolvimento da 

pesquisa, mais especificamente após a primeira aplicação, foi observado que 2 participantes 

(ambos do sexo masculino com idades iguais a 9 e 14 anos) possuíam escores muito 

destoantes do restante do grupo e, portanto, foram excluídos dos resultados e avaliações. 

Os sujeitos da pesquisa foram escolhidos de acordo com critérios definidos pelo DSM-

IV-TR e por seleção dos professores, com idades variando de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e 

que estavam frequentando instituição beneficente e sem fins lucrativos especializada no 

atendimento aos diagnosticados com Transtorno Global do Desenvolvimento cujo ensino é 
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não regular. Entre eles, 6 (seis) sujeitos frequentam também o ensino regular cursando séries 

correspondentes às esperadas para suas idades. De acordo com essa instituição de ensino não 

regular, a inclusão realizada está restrita às crianças com inteligência preservada, 

alfabetizadas e com domínio da escrita. Essa inclusão é feita, preferencialmente em escolas 

que permitam o acompanhamento daquela instituição. 

Inicialmente, o acompanhamento é realizado por meio de um profissional, durante o 

período em que a criança está na escola regular. Após a adaptação, esse profissional passa a 

acompanhá-la a distância, utilizando-se da observação e das informações prestadas pelo 

professor e pela direção da escola em questão. 

O diagnóstico do referido transtorno foi necessária e previamente emitido por equipe 

profissional responsável. Aplicou-se, também, o Questionário de Comportamento e 

Comunicação Social (ASQ), instrumento contendo 40 questões em que os indivíduos, pais 

e/ou responsáveis pelas crianças, responderam positiva ou negativamente sobre habilidades e 

características do avaliado, com respostas que podem fornecer classificações de: criança 

adequada, Autismo e Transtorno Global do Desenvolvimento.  

No entanto, como as respostas destes foram muito heterogêneas inclusive com alguns 

caracterizando as crianças como adequadas, concluiu-se que este instrumento não seria 

utilizado para acrescentar ao diagnóstico já fornecido. 

Os sujeitos participaram da pesquisa mediante a assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido (Anexo C), feita por seus pais e/ou responsáveis. 

 

4.3. Instrumentos 

 

Para atingir o objetivo da pesquisa, foram utilizados alguns subtestes dos testes WISC-

III (Escala de Inteligência de Wechsler para Crianças – 3ª edição), WISC-IV (Wechsler 
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Intelligence Scale for Children – Fourth Edition Integrated) e NEPSY-II que avaliam 

habilidades mentais diferentes e que, juntas, sintetizam a capacidade intelectual geral do 

avaliado (fator g). As provas foram administradas de acordo com as normas definidas pelos 

manuais dos testes. Inicialmente, a escolha exclusiva do WISC-III foi motivada por ser um 

teste traduzido e validado para a população brasileira e aceito pelo Conselho Federal de 

Psicologia (CFP).  

No entanto, para atingir os objetivos propostos e complementação dos dados, houve a 

necessidade de acrescentar ao estudo parte do WISC-IV e do NEPSY-II, utilizados somente 

para fins de pesquisa. 

Essa capacidade intelectual, caracteristicamente multifacetada, é identificada como um 

dos aspectos da inteligência global. 

 

... os subtestes do WISC-III avaliam a inteligência geral de forma satisfatória. 

Entretanto, segundo Carroll (1993) e Kaufman (1994), a noção do g não deve ser 

superestimada uma vez que a escala em QI Total não reflete, adequadamente, a 

diversidade de capacidades cognitivas identificadas em tantos estudos... não deve 

ser pensado como um construto teórico que subjaz no intelecto humano, mas como 

uma capacidade global subjacente aos tradicionais testes de inteligência e que tem 

sua relevância no senso prático. (WECHSLER, 2002, p.196). 

 

Para a análise do quociente intelectual, foram aplicadas as provas: Arranjo de Figuras, 

Cubos, Semelhanças e Vocabulário do WISC-III, uma vez que Minshew, Turner & Goldstein 

(2005) concluíram em seu estudo com indivíduos com Transtorno Global do 

Desenvolvimento Com Inteligência Preservada que a forma simplificada da Escala Wechsler 

de Inteligência (Arranjo de Figuras, Cubos, Semelhanças e Vocabulário) pode ser utilizada 

como um prognóstico adequado e exato no sentido de quantificação do quociente intelectual.  
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O desenvolvimento dessa forma simplificada ocorreu devido à forma completa do 

teste configurar-se como um procedimento de aplicação prolongado e, por ser sabido que, 

“atenção para a tarefa, motivação para o êxito, consentimento e auto-estimulação e outros 

comportamentos não controlados influenciam o desempenho de indivíduos autistas em testes 

de inteligência” (MINSHEW, TURNER & GOLDSTEIN, 2005, p.46). 

A administração da forma simplificada pode diminuir a ocorrência de comportamentos 

tais como evitação, auto-estimulação e não-aceitação, assim como dizer mais a respeito do 

“QI verdadeiro” do indivíduo. 

Arranjo de Figuras, que requer a ordenação de histórias, avalia a capacidade para 

organizar e integrar lógica; e, sequencialmente, os estímulos complexos e a compreensão de 

significados de situações interpessoais em contextos culturais e organizadas em uma 

seqüência temporal.  

Cubos, por meio da cópia de modelos geométricos bidimensionais desenhados usando 

cubos vermelho e branco em tempo determinado, permite a avaliação da capacidade de 

análise e síntese, da coordenação viso-motor-espacial e da velocidade de percepção.  

Semelhanças, por descrição de como duas palavras comuns ou conceitos são 

semelhantes, permite a avaliação de habilidades que envolvem raciocínio lógico e formação 

conceitual verbal.  

Vocabulário, que pressupõe definição de palavras, é responsável por analisar o 

desenvolvimento da linguagem e o conhecimento semântico, além da estimulação do 

ambiente e antecedentes educacionais (SILVA, GALLEGO & TEIXEIRA, 2006). 

Para a investigação da memória de trabalho, foram aplicadas as provas Aritmética e 

Dígitos do WISC-III e Dígitos e Seqüência de Letras e Números do WISC-IV. Tanto 

Aritmética quanto Dígitos são provas que fazem parte do que Prifitera, Saklofske e Weiss 

(2005) denominaram Índice de Memória de Trabalho que avalia a habilidade de manter a 
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atenção, concentração e controle mental manifesto. O acréscimo de Dígitos e Seqüência de 

Letras e Números do WISC-IV ocorreu por serem considerados capazes de descrever, mais 

precisamente, as habilidades de memória de trabalho (WECHSLER ET AL, 2004) 

De acordo com Silva, Gallego & Teixeira (2006), o subteste Aritmética permite 

avaliar, pela resolução mental de várias questões matemáticas apresentadas oralmente, 

capacidade para resolver operações matemáticas básicas de cálculo, memória auditiva, 

habilidade de resolução de problemas complexos, concentração, resistência, distratibilidade, 

raciocínio lógico, abstração assim como contato com a realidade em um tempo pré-

determinado. Dígitos, por meio de repetição de seqüências de números tanto em ordem tal 

qual a explicitada pelo examinador quanto em ordem inversa ao exposto, analisa habilidades 

relacionadas com a extensão da atenção, retenção da memória imediata, memória e 

capacidade de reversibilidade, concentração e tolerância ao estresse. 

Com o objetivo de analisar a memória de trabalho visual, foi aplicado o subteste 

Memória para Desenhos da bateria NEPSY-II, no qual são apresentados à criança, durante 10 

segundos, de 4 (quatro) a 10 (dez) desenhos em algumas folhas, uma de cada vez. A criança 

seleciona, dentre alguns cartões com desenhos, os desenhos corretos e posiciona-os, dentro de 

um tabuleiro, no local previamente apresentado. 

 

4.4. Procedimentos 

 

4.4.1. Coleta de Dados 

 

Primeiramente, uma instituição responsável pelo atendimento e assistência a pessoas 

diagnosticadas com Transtorno Global do Desenvolvimento Com Inteligência Preservada, na 

cidade de São Paulo, foi contatada pela pesquisadora para a realização do estudo, mediante 



 

 

69 

esclarecimento dos objetivos e procedimentos necessários. O projeto de pesquisa com as 

informações pertinentes foi encaminhado para análise por parte dos responsáveis pela 

instituição.  

Após autorização, os sujeitos foram contatados por intermédio da instituição, a qual 

frequentam. 

As aplicações dos testes, mediante assinatura de termo de consentimento por parte da 

instituição e dos sujeitos, pais e/ou responsáveis, foram realizadas em 2 (duas) sessões 

individuais, na própria instituição responsável, durante o período escolar, não acarretando 

deslocamento dos participantes. Ocorreu um primeiro encontro com pais e/ou responsáveis 

para a explicação dos objetivos da pesquisa e para a assinatura do termo de consentimento. Os 

sujeitos do estudo foram convidados a participar voluntária e gratuitamente. Num primeiro 

momento, mediante a apresentação da pesquisadora por um responsável pela instituição aos 

sujeitos envolvidos no estudo, houve a aplicação do WISC-III em sessão única com duração 

de, aproximadamente, 40 minutos. Posteriormente, após novo contato com esta instituição, 

houve a segunda avaliação com aplicação dos testes WISC-IV e NEPSY-II em sessão de 

cerca de 30 minutos. O Questionário de Comportamento e Comunicação Social (ASQ) foi 

encaminhado pela instituição aos pais e/ou responsáveis e devolvido para os professores de 

cada sujeito. Como um dos sujeitos deixou de frequentar a instituição, houve um contato com 

seus pais através do telefone, sendo a segunda aplicação dos testes (WISC-IV e NEPSY-II) e 

do ASQ realizados em sua própria casa. 

 

4.5. Tratamento dos dados 

 

As informações coletadas foram submetidas a uma análise quantitativa à luz da 

neurociência. 
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Os dados coletados a partir da aplicação dos testes descritos, foram sintetizados em 

oito fatores de avaliação: QI Total, QI Verbal, QI de Execução, Quociente Compreensão 

Verbal, Quociente Organização Perceptual, Quociente Resistência à Distração, Índice de 

Memória de Trabalho e Memória para Desenhos. Esses fatores fornecem pontos ponderados e 

quocientes passíveis de comparação entre si. O valor de referência dos quocientes usado para 

fazer as comparações foi estabelecido pelos autores Bartak & Rutter (1976) para sujeitos com 

diagnóstico de Transtorno Global do Desenvolvimento cujo QI deve ser maior ou igual a 70. 

O valor médio dos pontos ponderados estabelecido pelos testes utilizados é igual a 10, com 

faixa normal de 9 a 11. 

Inicialmente, os resultados obtidos foram agrupados em tabelas e gráficos 

considerando-se os fatores acima. As tabelas e os gráficos foram divididos tanto em relação 

aos dados de todos os sujeitos analisados quanto em termos de escolaridade (frequência ou 

não ao sistema regular de ensino) para melhor visualização e análise dessa variável. 

Os gráficos e tabelas foram construídos através dos programas Microsoft Excel e 

Word. 

A análise estatística, realizada sob orientação da Profª Yara Pisanelli Gustavo de 

Castro, Consultora Estatística da PUC-SP, fez uso dos programas: SPSS (versão 11.0) e 

SPAD (versão 4.0) para a elaboração dos cálculos e dos testes estatísticos dos dados. 

 

4.6. Cuidados Éticos 

 

4.6.1. Parecer sobre o Projeto  

 

O projeto de pesquisa “Memória de Trabalho na Síndrome de Asperger” foi 

encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São 
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Paulo e, somente após o parecer e aprovação deste (Protocolo de Pesquisa nº 151/2008 - 

Anexo D), foi dada continuidade à pesquisa. Houve uma modificação no título do trabalho, 

passando a se chamar “Memória de Trabalho de Crianças com Transtorno Global do 

Desenvolvimento Com Inteligência Preservada”, por não haver um consenso na literatura 

quanto à diferenciação entre Síndrome de Asperger, autismo de alto funcionamento e 

Transtorno Global do Desenvolvimento sem outra especificação, critérios diagnósticos 

fundamentais para a pesquisa. 

 

4.6.2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

O termo de consentimento foi entregue pela pesquisadora para ser assinado pelo 

responsável legal e administrativo da instituição de assistência e atenção aos sujeitos 

pesquisados. Junto ao termo de consentimento seguiu uma Carta de Autorização do Sujeito 

Sobre a Pesquisa (Anexo A) assinada pela orientadora do estudo e pela pesquisadora. 

 O termo foi elaborado de acordo com a Resolução 196 de 10 de outubro de 1996, do 

Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, que regulamenta a pesquisa com seres 

humanos (Anexo B).  

Este também foi utilizado para informar os sujeitos, pais e/ou responsáveis pelos 

sujeitos (Anexo C), sobre as garantias de acesso a informações a qualquer momento da 

pesquisa; informar sobre os procedimentos, os riscos e os benefícios relacionados à pesquisa; 

bem como para solucionar possíveis dúvidas; informar sobre o direito de retirar o 

consentimento e deixar de participar do estudo, em qualquer tempo, sem nenhum prejuízo de 

qualquer natureza; além de informar sobre a confidencialidade, o sigilo e a privacidade dos 

sujeitos em caso de futuras publicações. O termo de consentimento acompanhou a Carta de 
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Autorização do Sujeito Sobre a Pesquisa (Anexo A) assinada pela orientadora do estudo e 

pela pesquisadora. 

 

4.6.3. Termo de Compromisso do Pesquisador 

 

Este termo de compromisso (Carta de Autorização do Sujeito sobre a Pesquisa) foi 

entregue, lido e assinado pela pesquisadora e sua orientadora para o responsável pela 

instituição, comprometendo-se a uma atitude científica ética em seus pressupostos básicos de 

honestidade, sinceridade, competência e discrição. Comprometeram-se, ainda, a não realizar 

pesquisa que possa gerar riscos às pessoas envolvidas, em especial aos sujeitos da pesquisa; a 

não infringir as normas do consentimento informado; a comunicar ao responsável pelos 

sujeitos, quando estes forem menores de idade, todas as informações necessárias para um 

adequado consentimento informado, incentivando e proporcionando a esses indivíduos a 

oportunidade de esclarecimento de possíveis dúvidas; respeitar a negativa em participar da 

pesquisa quando esta partir dos sujeitos, mesmo com a autorização de seu responsável. 

 

4.6.4. Devolutiva 

 

Os responsáveis pela instituição foram informados sobre uma devolutiva efetuada 

após a conclusão da pesquisa. A devolutiva constará de exposição geral do estudo, dos 

resultados e da conclusão do mesmo, apresentada à instituição bem como aos seus 

profissionais e à comunidade (pais e parentes dos sujeitos). A pesquisadora comprometeu-se, 

também, ainda a retribuir a atenção da instituição realizando palestra sobre tema de interesse, 

desde que dentro de sua competência.  
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5. Descrição dos Resultados 

 

Os dados obtidos a partir das aplicações de testes com os 11 sujeitos com diagnóstico 

de Transtorno Global do Desenvolvimento Com Inteligência Preservada foram analisados e 

dispostos neste capítulo. Inicialmente serão descritos os sujeitos quanto a suas especificações. 

Posteriormente, os resultados de cada subteste serão divididos em capítulos e avaliados tanto 

de maneira geral, quanto em relação às características dos sujeitos. Correlações entre fatores 

avaliados pelos testes serão realizadas para que os objetivos da pesquisa sejam atendidos.   

 

5.1. Categorização dos Sujeitos 

 

A identificação e classificação dos sujeitos participantes foram estabelecidas em um 

momento anterior à seleção dos participantes da pesquisa. Informações adicionais foram 

obtidas através da instituição que estes sujeitos frequentam. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos sujeitos quanto ao gênero. 

Sexo N % 

masculino 

feminino 

10 

1 

90,91 

9,09 

Total 11 100,00 

 

Esta tabela permite demonstrar que a amostra participante é composta quase 

inteiramente por meninos numa proporção de 10 meninos para 1 menina. 
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Tabela 2 – Distribuição dos sujeitos quanto à idade. 

Idade (anos) N % 

6 

8 

9 

11 

12 

13 

2 

1 

1 

2 

1 

4 

18,18 

9,09 

9,09 

18,18 

9,09 

36,36 

Total 11 100,00 

Média (anos) 10,45  

 

A média de idade dos participantes deste estudo é de 10,45 anos, com idades variando 

de 6 a 13 anos. A amostra foi composta, em sua maioria, por sujeitos com idade de 13 anos. 

 

Tabela 3 – Distribuição dos sujeitos quanto à instituição de ensino que frequenta. 

Ensino N % 

Regular + não regular 

Não regular 

6 

5 

54,55 

45,45 

Total 11 100,00 

 

Através desta tabela, é possível identificar que há um maior número de sujeitos 

frequentando tanto o ensino regular e o não regular, do que os estão inseridos somente no 

sistema não regular de ensino. 
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Tabela 4 - Distribuição dos sujeitos quanto aos clusters 

Freqüentam 
ensino 
regular 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Total 

Sim  4 2 6 

Não 4 1  5 

Total 4 5 2 11 

 
 

A análise estatística pode identificar, dentre os sujeitos avaliados, 3 clusters ou grupos. 

Cada grupo é formado por sujeitos que possuem respostas muito parecidas, sujeitos que 

tendem a ter a mesma resposta. A tabela acima permite identificar quantos sujeitos fazem 

parte de cada cluster e sua escolaridade. O valor de referência para identificação de 

significância entre valores e grupos foi de até 0,05 (5%). 
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5.2. Características dos Sujeitos Quanto aos Instrumentos Aplicados 

 

Para a caracterização dos sujeitos avaliados quanto aos instrumentos aplicados, as 

informações foram coletadas a partir do WISC-III, WISC-IV e NEPSY-II. 

 

5.2.1. Características dos Sujeitos Quanto ao Instrumento WISC-III 

 

5.2.1.1. Características dos Sujeitos Quanto ao QI Total do WISC-III 

 

Tabela 5 - Tabela relativa ao QI Total 

Sujeito Idade 

(anos) 

Sem. Vocab. Cubos Arranj. 

Fig. 

Aritm. (Dig.) SOMA *2 

(/ 5 *10) 

QI 

1 6 8 7 6 6 4 (4) 31 62 73 

2 6 11 8 9 7 9 (11) 44 88 91 

3 8 7 1 11 3 1 (2) 23 46 61 

4 9 10 6 19 4 4 (11) 43 86 90 

5 11 9 8 4 7 6 (2) 34 68 77 

6 11 13 17 9 15 5 (10) 59 118 113 

7 12 13 11 8 14 3 (7) 49 98 98 

8 13 13 8 15 10 7 (7) 53 106 104 

9 13 8 9 10 5 4 (7) 36 72 80 

10 13 14 14 17 18 12 (10) 75 150 136 

11 13 17 17 11 16 12 (19) 73 146 133 

SOMA 123 106 119 105 67 90 520 1040 1056 

Média das notas 

ponderadas 

11,18 9,64 10,82 9,55 6,09 8,18   96,00 

Desvio Padrão 3,09 4,82 4,56 5,32 3,59 4,87   24,00 
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Tabela 6 - Distribuição do QI Total em clusters 

  N Média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão F P 

Cluster 1 4 72,8 8,3 4,2 

Cluster 2 5 99,2 9,6 4,3 

Cluster 3 2 134,5 2,1 1,5 
QI Total 

Total 11 96,0 24,0 7,2 

35,71 0,000 

 p>0,05 

Por meio dessas tabelas foram analisados os resultados de todos os sujeitos e 

identificado um QI Total médio igual a 96, com desvio padrão de 24. Os subtestes utilizados 

para se chegar a este resultado indicam, pela análise dos pontos ponderados de cada subteste, 

um desempenho mais baixo em Aritmética, se comparado à média 10 (faixa normal de 9 a 11) 

padronizada pelo WISC-III para os subtestes. Semelhanças e Cubos apresentam uma média 

dentro do padronizado, assim como Vocabulário e Arranjo de Figuras. O subteste Dígitos 

possui média abaixo da estabelecida pelo teste. 

A divisão dos sujeitos em clusters, a partir dos resultados individuais, identifica 

diferenças significativas de valores entre os grupos, com resultados mais elevados do grupo 

dos que frequentam ensino regular. 

 

Gráfico 1 – Distribuição do QI Total em relação aos sujeitos 
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O gráfico explicita o QI Total dos 11 sujeitos avaliados e evidencia um relativo 

crescimento dos resultados de acordo com a idade. Quando se compara sujeitos da mesma 

idade, diferenças se tornam evidentes e a questão escolaridade se configura como uma 

variável importante, como os sujeitos 1 e 2, com 6 anos; os sujeitos 5 e 6, com 11 anos e os 
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sujeitos 8, 9, 10 e 11, com 13 anos. É fundamental salientar que os sujeitos 2, 6, 7, 8, 10 e 11 

frequentam sistema regular de ensino. 

 

• QI Total e Escolaridade 

 

Tabela 7 - Distribuição do QI Total em relação à escolaridade 

 

Frequenta 
ensino 
regular N 

Média 
Desvio 
padrão 

Erro 
padrão 

t p 

Sim 6 112,50 18,53 7,57 
QI Total Não 5 76,20 10,57 4,73 

3,87 0,004 

p>0,05 

A tabela acima identifica diferença significativa entre os grupos dos sujeitos que 

frequentam e dos que não frequentam ensino regular. 

 

Tabela 8 - Tabela relativa ao QI Total dos sujeitos que frequentam o ensino regular 

Sujeito Idade 

(anos) 

Sem. Vocab. Cubos Arranj. 

Fig. 

Aritm. (Dig.) SOMA *2 

(/ 5 *10) 

QI 

2 6 11 8 9 7 9 (11) 44 88 91 

6 11 13 17 9 15 5 (10) 59 118 113 

7 12 13 11 8 14 3 (7) 49 98 98 

8 13 13 8 15 10 7 (7) 53 106 104 

10 13 14 14 17 18 12 (10) 75 150 136 

11 13 17 17 11 16 12 (19) 73 146 133 

SOMA 81 75 69 80 48 64 353 706 675 

Média das notas 

ponderadas 

13,50 12,50 11,50 13,33 8,00 10,67   112,50 
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Gráfico 2 – Distribuição do QI Total dos sujeitos que frequentam ensino regular 
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Os dados acima analisam os 6 sujeitos que frequentam o sistema de ensino regular 

além do não regular. Com base nos resultados, o QI Total destes sujeitos é igual a 112,50, 

com valores variando de 91 (sujeito com 6 anos) a 136 (sujeito com 13 anos), num padrão 

crescente se comparado ao aumento da idade. O subteste Aritmética apresentou média menor 

tanto em relação a todos os subtestes quanto à média padrão do teste (média = 10, com faixa 

normal de 9 a 11).  

 

Tabela 9 - Tabela relativa ao QI Total dos sujeitos que não frequentam o ensino regular 

Sujeito Idade 

(anos) 

Sem. Vocab. Cubos Arranj. 

Fig. 

Aritm. (Dig.) SOMA *2 

(/ 5 *10) 

QI 

1 6 8 7 6 6 4 (4) 31 62 73 

3 8 7 1 11 3 1 (2) 23 46 61 

4 9 10 6 19 4 4 (11) 43 86 90 

5 11 9 8 4 7 6 (2) 34 68 77 

9 13 8 9 10 5 4 (7) 36 72 80 

SOMA 42 31 50 25 19 26 167 334 381 

Média das notas 

ponderadas 

8,40 6,20 10,00 5,00 3,80 5,20   76,20 

 

 

 



 

 

80 

Gráfico 3 – Distribuição do QI Total dos sujeitos que não frequentam ensino regular 
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Analisando os resultados dos sujeitos que não frequentam o ensino regular, torna-se 

evidente que o QI Total destes é, aproximadamente, igual a 76, variando de 61 (sujeitos com 8 

anos) a 90 (sujeito de 9 anos). Todos os subtestes utilizados para medir este domínio, exceto 

Cubos, estão abaixo da média padrão, com destaque para Aritmética. Nota-se também que o 

fator aumento da idade não é determinante no aumento do escore. 
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5.2.1.2. Características dos Sujeitos Quanto ao QI Verbal do WISC-III 

 

Tabela 10 – Tabela relativa ao QI Verbal 

Nome Idades 

(anos) 

Semelhanças Aritmética  Vocabulário SOMA / 3 * 5 QI 

1 6 8 4 7 19 32 77 

2 6 11 9 8 28 47 97 

3 8 7 1 1 9 15 56 

4 9 10 4 6 20 33 78 

5 11 9 6 8 23 38 85 

6 11 13 5 17 35 58 109 

7 12 13 3 11 27 45 93 

8 13 13 7 8 28 47 97 

9 13 8 4 9 21 35 81 

10 13 14 12 14 40 67 121 

11 13 17 12 17 46 77 134 

SOMA 123 67 106 296 494 1028 

Média das notas 

ponderadas 

11,18 6,09 9,64   93,45 

Desvio Padrão 3,09 3,59 4,82   21,93 

 

 

Tabela 11 - Distribuição do QI Total em clusters 

  N Média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão F P 

Cluster 1 4 74,8 12,9 6,5 

Cluster 2 5 94,8 11,1 5,0 

Cluster 3 2 127,5 9,2 6,5 
QI Verbal 

Total 11 93,5 21,9 6,6 

13,78 0,003 

 p>0,05 
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Gráfico 4 – Distribuição do QI Verbais em relação aos sujeitos 
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Nas tabelas acima é possível identificar a média do QI Verbal dos sujeitos avaliados 

correspondendo a aproximadamente 93 (desvio padrão = 21,93), com valores variando de 56 

(sujeito com 8 anos) a 134 (sujeito com 13 anos). Dos subtestes utilizados para avaliar esta 

competência, Semelhanças e Vocabulário são os que possuem pontos ponderados dentro da 

faixa média padrão de 9 a 11. 

O gráfico apresenta resultados variáveis do QI Verbal dos sujeitos. Dentre os que 

possuem a mesma idade, nota-se diferenças significativas, provavelmente explicadas pela 

questão escolaridade. 

Os clusters, formados a partir dos resultados individuais dos sujeitos avaliados, 

identifica diferenças significativas de valores entre os grupos. O cluster formado 

exclusivamente por sujeitos que frequentam o ensino regular possuem média mais elevada 

que os demais. 
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• QI Verbal e Escolaridade 

 

Tabela 12 - Distribuição do QI Verbal em relação à escolaridade 

  

Frequenta 
ensino 
regular N 

Média 
Desvio 
padrão 

Erro 
padrão 

t p 

Sim 6 108,50 16,20 6,61 
QI Verbal Não 5 75,40 11,28 5,05 

3,84 0,004 

 p>0,05 

A tabela acima indica diferenças significativas entre os grupos que frequentam ou não 

o ensino regular, com resultados mais elevados do primeiro grupo. 

 

Tabela 13 – Tabela relativa ao QI Verbal dos sujeitos que frequentam ensino regular 

Nome Idades 

(anos) 

Semelhanças Aritmética  Vocabulário SOMA / 3 * 5 QI 

2 6 11 9 8 28 47 97 

6 11 13 5 17 35 58 109 

7 12 13 3 11 27 45 93 

8 13 13 7 8 28 47 97 

10 13 14 12 14 40 67 121 

11 13 17 12 17 46 77 134 

SOMA 81 48 75 204 341 651 

Média das notas 

ponderadas 

13,50 8,00 12,50   108,50 

 

Gráfico 5 – Distribuição do QI Verbais dos sujeitos que frequentam ensino regular 
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Os dados descritos acima evidenciam o QI verbal dos sujeitos que frequentam o 

ensino regular com valor igual a 108,50. Os resultados do QI variam de 93 (sujeito com 12 

anos) a 134 (sujeito com 13 anos) num padrão de crescimento que acompanha o aumento da 

idade, apesar de haver um decréscimo do sujeito 6 (11 anos) para os sujeitos 7 (12 anos) e 8 

(13 anos). Os subtestes Semelhanças e Vocabulário apresentam médias acima da média 

padrão do teste, no entanto o subteste Aritmética possui média abaixo da padronizada. 

 

Tabela 14 – Tabela Relativa ao QI Verbal dos sujeitos que não frequentam ensino regular 

Nome Idades 

(anos) 

Semelhanças Aritmética  Vocabulário SOMA / 3 * 5 QI 

1 6 8 4 7 19 32 77 

3 8 7 1 1 9 15 56 

4 9 10 4 6 20 33 78 

5 11 9 6 8 23 38 85 

9 13 8 4 9 21 35 81 

SOMA 42 19 31 92 153 377 

Média das notas 

ponderadas 

8,40 3.80 6,20   75,40 

 

Gráfico 6 – Distribuição do QI Verbais dos sujeitos que não frequentam ensino regular 
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Pela descrição dos resultados pode-se destacar que o QI Verbal dos sujeitos que não 

frequentam ensino regular e, portanto, somente o não regular, é, aproximadamente, igual a 75, 

com variações de 56 (sujeito com 8 anos) a 85 (sujeito com 11 anos). Todos os subtestes que 

compõem este domínio se encontram abaixo da faixa média padrão (de 9 a 11), com destaque 

para o subteste Aritmética. Os dados aumentam de maneira proporcional à idade apesar da 

diferença entre os sujeitos 1 (6 anos) e 3 (8anos).  

 

 

5.2.1.3. Características dos Sujeitos Quanto ao QI de Execução do WISC-III 

 
Tabela 15 – Tabela relativa ao QI de Execução 

Nome Idades 

(anos) 

Arranjo de 

Figuras 

Cubos SOMA / 2 * 5 QI 

1 6 6 6 12 30 73 

2 6 7 9 16 40 86 

3 8 3 11 14 35 79 

4 9 4 19 23 58 112 

5 11 7 4 11 28 69 

6 11 15 9 24 60 114 

7 12 14 8 22 55 106 

8 13 10 15 25 63 117 

9 13 5 10 15 38 83 

10 13 18 17 35 88 153 

11 13 16 11 27 68 125 

SOMA 105 119 224 563 1117 

Média das notas 

ponderadas 

9,55 10,82   101,55 

Desvio Padrão 5,32 4,56   25,86 
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Tabela 16 - Distribuição do QI de Execução em clusters 

  N Média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão F P 

Cluster 1 4 76,0 6,2 3,1 

Cluster 2 5 107,0 12,4 5,5 

Cluster 3 2 139,0 19,8 14,0 
QI Execução 

Total 11 101,5 25,9 7,8 

19,80 0,001 

 p>0,05 

 

Gráfico 7 – Distribuição do QI de Execução em relação aos sujeitos 
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Com relação ao QI de Execução, é possível identificar média aproximadamente 

igual a 102 (desvio padrão = 25,86). Tanto o subteste Arranjo de Figuras quanto o subteste 

Cubos apresentam pontos ponderados dentro da faixa média padrão (9 a 11). 

Os QIs de Execução variam de 69 a 153 e apresenta aumento dos escores de acordo 

com o aumento das idades. Os resultados dos sujeitos 5 e 9 diferem do padrão crescente. Esta 

discrepância pode estar relacionada ao fato escolaridade, ambos frequentam somente o ensino 

não regular. 

Os clusters demonstram diferenças significativas entre as médias dos grupos, com 

nível de significância menor que o padrão (0,05). O cluster 3, dos que frequentam ensino 

regular, apresenta médias mais altas que os demais grupos. 
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• QI de Execução e Escolaridade 

 

Tabela 17 - Distribuição do QI de Execução em relação à escolaridade 

  

Frequenta 
ensino 
regular N 

Média 
Desvio 
padrão 

Erro 
padrão 

t p 

Sim 6 116,83 22,14 9,04 
QI Execução Não 5 83,20 16,98 7,59 

2,78 0,022 

 p>0,05 

Essa tabela indica diferenças entre os dois grupos de sujeitos (os que frequentam 

ensino regular e os que não freqüentam esse ensino). Os que frequentam ensino regular 

apresentam melhores resultados. 

 

Tabela 18 – Tabela relativa ao QI de Execução dos sujeitos que frequentam ensino regular 

Nome Idades 

(anos) 

Arranjo de 

Figuras 

Cubos SOMA / 2 * 5 QI 

2 6 7 9 16 40 86 

6 11 15 9 24 60 114 

7 12 14 8 22 55 106 

8 13 10 15 25 63 117 

10 13 18 17 35 88 153 

11 13 16 11 27 68 125 

SOMA 80 69 149 374 701 

Média das notas 

ponderadas 

13,33 11,50   116,83 
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Gráfico 8 – Distribuição do QI de Execução dos sujeitos que frequentam ensino regular 
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Os dados relatados acima evidenciam os valores do QI de Execução dos sujeitos que 

frequentam ensino regular com média aproximadamente igual a 117, variando de 86 (sujeito 

com 6 anos) a 153 (sujeito com 13 anos). Os resultados se comportam num padrão crescente 

em relação ao aumento da idade. Os subtestes Arranjo de Figuras e Cubos possuem média 

acima da faixa média padrão do teste com valores iguais a 13,33 e 11,50, respectivamente.  

 

Tabela 19 – Tabela relativa ao QI de Execução dos sujeitos que não frequentam ensino 

regular 

Nome Idades 

(anos) 

Arranjo de 

Figuras 

Cubos SOMA / 2 * 5 QI 

1 6 6 6 12 30 73 

3 8 3 11 14 35 79 

4 9 4 19 23 58 112 

5 11 7 4 11 28 69 

9 13 5 10 15 38 83 

SOMA 25 50 75 189 416 

Média das notas 

ponderadas 

5,00 10,00   83,20 
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Gráfico 9 – Distribuição do QI de Execução dos sujeitos que não frequentam ensino regular 
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Pela análise dos resultados do QI de Execução dos sujeitos que não frequentam o 

ensino regular, é possível identificar a média aproximadamente igual a 83, com variação de 

69 (sujeito com 11 anos) a 112 (sujeito com 9 anos). O padrão da curva se assemelha ao de 

uma curva normal com aumento dos valores no meio do gráfico seguido de diminuição. Dos 

subtestes avaliados, Arranjo de Figuras tem média abaixo da média padrão enquanto Cubos 

possui valor médio dentro do padronizado. 

 

• QI de Execução x QI Verbal 

 

Tabela 20 – Tabela relativa aos sujeitos com melhor escore de QI Verbal que de QI de 

Execução 

Nome Idades 

(anos) 

QIE QIV 

1 6 73 77 

2 6 86 97 

5 11 69 85 

11 13 125 134 

SOMA 353 393 

Média das notas 

ponderadas 

88,25 98,25 
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Tabela 21 – Tabela relativa aos sujeitos com melhor escore de QI de Execução que de QI 

Verbal 

Nome Idades 

(anos) 

QIE QIV 

3 8 79 56 

4 9 112 78 

6 11 114 109 

7 12 106 93 

8 13 117 97 

9 13 83 81 

10 13 153 121 

SOMA 764 635 

Média das notas 

ponderadas 

109,14 90,71 

 

 

Levando em consideração as duas tabelas acima, pode-se dizer que os sujeitos com 

melhor QI Verbal possuem média muito abaixo dos sujeitos que possuem melhor QI de 

Execução. Dos sujeitos com melhor escore de QI Verbal, 2 frequentam ensino regular 

(sujeitos 2 e 11) e cujos resultados são mais elevados que dos outros sujeitos. Dos que 

possuem melhor escore de QI de Execução, 4 frequentam o ensino regular (sujeitos 6, 7, 8 e 

10) e têm as maiores médias. De acordo com a análise estatística, estes domínios são 

correlacionados (coeficiente de Pearson igual a 0,74 e significância igual a 0,00, com p>0,05).  
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5.2.1.4. Características dos Sujeitos Quanto ao Quociente Compreensão Verbal do 

WISC-III  

 
Tabela 22 – Tabela relativa ao Quociente Compreensão Verbal 

Nome Idades 

(anos) 

Semelhanças Vocabulário SOMA * 2 

(/ 2 * 4) 

Q 

1 6 8 7 19 30 84 

2 6 11 8 28 38 96 

3 8 7 1 9 16 64 

4 9 10 6 20 32 87 

5 11 9 8 23 34 90 

6 11 13 17 35 60 130 

7 12 13 11 27 48 111 

8 13 13 8 28 42 102 

9 13 8 9 21 34 90 

10 13 14 14 40 56 123 

11 13 17 17 46 68 143 

SOMA 123 106 296 420 1120 

Média das notas 

ponderadas 

11,18 9,64   101,82 

Desvio Padrão 3,09 4,82   23,03 

 

 

Tabela 23 - Distribuição do Quociente Compreensão Verbal em clusters 

  N Média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão F P 

Cluster 1 4 82,0 12,3 6,2 

Cluster 2 5 105,2 16,4 7,3 

Cluster 3 2 133,0 14,1 10,0 
Quociente 

Compreensão Verbal  

Total 11 101,8 23,0 6,9 

8,26 0,011 

p>0,05 
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Gráfico 10 – Distribuição do Quociente Compreensão Verbal em relação aos sujeitos 
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O Quociente Compreensão Verbal apresenta um resultado aproximado igual a 102, 

com desvio padrão = 23,03. Os subtestes utilizados para identificá-lo, Semelhanças e 

Vocabulário, possuem resultados médios em concordância com a média padronizada (faixa 

normal de 9 a 11). 

Há um aumento relativo dos escores de Compreensão Verbal em relação ao aumento 

da idade com diferenças possivelmente ocorridas devido a diferenças de escolaridade. 

A divisão dos sujeitos em clusters evidencia a diferença significativa entre os 3 

grupos. O cluster 3, que frequentam o ensino regular, apresenta médias mais altas que os 

demais, principalmente se comparado aos que não frequentam este ensino (cluster 1). 

 

• QI Verbal x Quociente Compreensão Verbal 

 

Ao comparar os escores do QI Verbal e do Quociente Compreensão Verbal, pode-se 

concluir que todos possuem resultados mais elevados em Compreensão Verbal, com exceção 

de 1 sujeito (sujeito 2) que apresenta resultado Verbal somente 1 ponto acima do 

Compreensão Verbal. A correlação entre esses dois domínios é altamente significativa, com 

coeficiente de Pearson igual a 0,96 (significância igual a 0,00, com p>0,05). 
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• Quociente Compreensão Verbal e Escolaridade 

 

Tabela 24 - Distribuição do Quociente Compreensão Verbal em relação à escolaridade 

  

Frequenta 
ensino 
regular N 

Média 
Desvio 
padrão 

Erro 
padrão 

t p 

Sim 6 117,50 17,78 7,26 Quociente 
Compreensão Verbal Não 5 83,00 10,91 4,88 

3,77 0,004 

p>0,05 

A tabela acima indica diferenças entre os grupos de sujeitos quanto aos que 

frequentam ensino regular e aos que não frequentam esse ensino, com resultados mais 

elevados daqueles. 

 

Tabela 25 – Tabela relativa ao Quociente Compreensão Verbal dos sujeitos que frequentam 

ensino regular 

Nome Idades 

(anos) 

Semelhanças Vocabulário SOMA * 2 

(/ 2 * 4) 

Q 

2 6 11 8 28 38 96 

6 11 13 17 35 60 130 

7 12 13 11 27 48 111 

8 13 13 8 28 42 102 

10 13 14 14 40 56 123 

11 13 17 17 46 68 143 

SOMA 81 75 204 312 705 

Média das notas 

ponderadas 

13,50 12,50   117,50 

 

 

 

 

 



 

 

94 

Gráfico 11 – Distribuição do Quociente Compreensão Verbal dos sujeitos que frequentam 

ensino regular 
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Os dados acima permite uma análise do Quociente Compreensão Verbal com média 

de 117,50, variando de 96 (sujeito com 6 anos) a 143 (sujeito com 13 anos). Os resultados 

apresentam uma tendência a aumentar seguindo o aumento da idade, apesar de haver uma 

diferença quanto ao sujeito 6 que possui escore mais alto. Esta diferença pode ser explicada 

pelo fato de o sujeito 6 pertencer à mesma sala de aula dos sujeitos 10, 11, na instituição de 

ensino não regular e, portanto, a estimulação é semelhante. Os subteste avaliados, 

Semelhanças e Vocabulário, possuem médias acima da padronizada para o teste.  
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Tabela 26 – Tabela relativa ao Quociente Compreensão Verbal dos sujeitos que não 

frequentam ensino regular 

Nome Idades 

(anos) 

Semelhanças Vocabulário SOMA * 2 

(/ 2 * 4) 

Q 

1 6 8 7 19 30 84 

3 8 7 1 9 16 64 

4 9 10 6 20 32 87 

5 11 9 8 23 34 90 

9 13 8 9 21 34 90 

SOMA 42 31 92 146 415 

Média das notas 

ponderadas 

8,40 6,20   83,00 

 

Gráfico 12 – Distribuição do Quociente Compreensão Verbal dos sujeitos que não 

frequentam ensino regular 
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A partir da análise dos dados do Quociente Compreensão Verbal dos sujeitos que não 

frequentam instituição de ensino regular, é possível identificar uma média igual a 83, com 

variações entre 64 (sujeito com 8 anos) e 90 (sujeitos com 11 e 13 anos). Os resultados são 

aproximadamente iguais (média de 87,75 dos sujeitos 1, 4, 5 e 9), no entanto, o sujeito 3 

apresenta uma grande diferença com relação aos demais. 
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5.2.1.5. Características dos Sujeitos Quanto ao Quociente Organização Perceptual do 

WISC-III 

 

Tabela 27 – Tabela relativa ao Quociente Organização Perceptual 

Nome Idades 

(anos) 

Arranjo de 

Figuras 

Cubos SOMA *2 
(/ 2 * 4) 

Q 

1 6 6 6 12 24 74 

2 6 7 9 16 32 86 

3 8 3 11 14 28 80 

4 9 4 19 23 46 109 

5 11 7 4 11 22 70 

6 11 15 9 24 48 112 

7 12 14 8 22 44 106 

8 13 10 15 25 50 116 

9 13 5 10 15 30 83 

10 13 18 17 35 70 149 

11 13 16 11 27 54 122 

SOMA 105 119 224 448 1107 

Média das notas 

ponderadas 

9,55 10,82   100,64 

Desvio Padrão 5,32 4,56   24,20 

 

Tabela 28 - Distribuição do Quociente Organização Perceptual em clusters 

  N Média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão F P 

Cluster 1 4 76,8 5,9 2,9 

Cluster 2 5 105,8 11,7 5,2 

Cluster 3 2 135,5 19,1 13,5 
Quociente Organização 

Perceptual 

Total 11 100,6 24,2 7,3 

19,16 0,001 

p>0,05 
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Gráfico 13 – Distribuição do Quociente Organização Perceptual em relação aos sujeitos 
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O Quociente Organização Perceptual apresenta resultado aproximadamente igual a 

101. As médias dos subtestes que compõem este domínio (Arranjo de Figuras e Cubos) são 

semelhantes (aproximadamente 10 e 11, respectivamente) e dentro da média padronizada para 

o teste. 

Observa-se crescimento dos escores do Quociente Organização Perceptual de acordo 

com o aumento da idade. Variações foram encontradas em sujeitos da mesma idade. Há 

variações significativas também encontradas a partir da divisão dos sujeitos em clusters, com 

resultados mais altos do cluster 3 formados, exclusivamente, por sujeitos que frequentam 

ensino regular. 

 

• QI de Execução x Quociente Organização Perceptual 

 

Ao comparar os escores do QI de Execução e do Quociente Organização Perceptual, 

conclui-se que a maioria, 5 sujeitos, apresentam resultados mais elevados em Execução (4 

freqüentam ensino regular), 3 possuem resultados iguais em ambos domínios e 3 têm valores 

mais altos de Organização Perceptual. 
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De acordo com a análise estatística, QI de Execução e do Quociente Organização 

Perceptual possuem correlação altamente significativa, com coeficiente de Pearson igual a 

1,00 (significância igual a 0,00 onde p>0,05). 

 

• Quociente Organização Perceptual e Escolaridade 

 

Tabela 29 - Distribuição do Quociente Organização Perceptual em relação à escolaridade 

  

Frequenta 
ensino 
regular N 

Média 
Desvio 
padrão 

Erro 
padrão 

t p 

Sim 6 115,17 20,67 8,44 Quociente Organização 
Perceptual Não 5 83,20 15,29 6,84 

2,86 0,019 

p>0,05 

Essa tabela identifica uma diferença significativa entre os sujeitos que frequentam e os 

que não frequentam ensino regular, com melhores resultados do primeiro grupo. 

 

Tabela 30 – Tabela relativa ao Quociente Organização Perceptual dos sujeitos que 

frequentam ensino regular 

Nome Idades 

(anos) 

Arranjo de 

Figuras 

Cubos SOMA *2 
(/ 2 * 4) 

Q 

2 6 7 9 16 32 86 

6 11 15 9 24 48 112 

7 12 14 8 22 44 106 

8 13 10 15 25 50 116 

10 13 18 17 35 70 149 

11 13 16 11 27 54 122 

SOMA 80 69 149 298 691 

Média das notas 

ponderadas 

13,33 11,50   115,17 
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Gráfico 14 – Distribuição do Quociente Organização Perceptual dos sujeitos que frequentam 

ensino regular 
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Os dados acima, por meio da análise do Quociente Organização Perceptual de sujeitos 

que frequentam ensino regular, identificam média aproximada igual a 115, variando de 86 

(sujeito com 6 anos) e 149 (sujeito com 13 anos) que evidenciam um aumento proporcional 

do quociente em relação ao aumento da idade cronológica. Os subtestes Arranjo de Figuras e 

Cubos apresentam médias superiores à faixa média padrão (9 a 11).  

 

Tabela 31 – Tabela relativa ao Quociente Organização Perceptual dos sujeitos que não 

frequentam ensino regular 

Nome Idades 

(anos) 

Arranjo de 

Figuras 

Cubos SOMA *2 
(/ 2 * 4) 

Q 

1 6 6 6 12 24 74 

3 8 3 11 14 28 80 

4 9 4 19 23 46 109 

5 11 7 4 11 22 70 

9 13 5 10 15 30 83 

SOMA 25 50 75 150 416 

Média das notas 

ponderadas 

5,00 10,00   83,20 
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Gráfico 15 – Distribuição do Quociente Organização Perceptual dos sujeitos que não 

frequentam ensino regular 
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A análise do Quociente Organização Perceptual dos sujeitos que não frequentam 

ensino regular apresenta média aproximada igual a 83, com variação de 70 (sujeito com 11 

anos) a 109 (sujeito com 9 anos).  Os resultados se dispõem em curva semelhante à curva 

normal onde os dados aumentam até a metade do gráfico (sujeito 4) declinando em seguida. 

Dos subtestes utilizados, Arranjo de Figuras apresenta média abaixo da padronizada (Arranjo 

de Figuras com média igual a 5). 
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5.2.1.6. Características dos Sujeitos Quanto ao Quociente Resistência à Distração do 

WISC-III 

 

Tabela 32 – Tabela relativa ao Quociente Resistência à Distração 

Nome Idades 

(anos) 

Aritmética  (Dígitos) SOMA Q 

1 6 4 (4) 8 67 

2 6 9 (11) 20 101 

3 8 1 (2) 3 52 

4 9 4 (11) 15 87 

5 11 6 (2) 8 67 

6 11 5 (10) 15 87 

7 12 3 (7) 10 72 

8 13 7 (7) 14 84 

9 13 4 (7) 11 75 

10 13 12 (10) 22 106 

11 13 12 (19) 31 131 

SOMA 67 90  929 

Média das notas 

ponderadas 

6,09 8,18  84,45 

Desvio Padrão 3,59 4,87  21,97 

 

 

Tabela 33 - Distribuição do Quociente Resistência à Distração em clusters 

  N Média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão F P 

Cluster 1 4 65,3 9,6 4,8 

Cluster 2 5 86,2 10,3 4,6 

Cluster 3 2 118,5 17,7 12,5 
Quociente Resistência à 

Distração 

Total 11 84,5 22,0 6,6 

14,99 0,002 

p>0,05 
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Gráfico 16 – Distribuição do Quociente Resistência à Distração em relação aos sujeitos 

0

20

40

60

80

100

120

140

Q

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

sujeitos

Quociente Resistência à Distração

Resistência à Distração

 

 

As tabelas e gráfico do Quociente Resistência à Distração evidenciam o escore 

aproximado de 84. Os resultados, variando de 52 (sujeito com 8 anos) a 131 (sujeito com 13 

anos), apresentam-se em crescimento proporcional ao aumento da idade. As médias dos 

subtestes utilizados para avaliar este quociente encontram-se abaixo da faixa média 

padronizada (9 a 11) nos subtestes Aritmética e Dígitos. 

A divisão dos sujeitos em clusters evidencia a diferença significativa existente entre o 

cluster 3 (freqüentam escola regular) e os demais grupos (cluster 1 não frequentam ensino 

regular e cluster 2 formado tanto pelos que frequentam quanto por 1 que não frequenta esse 

ensino). 
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• Quociente Resistência à Distração e Escolaridade 

 

Tabela 34 - Distribuição do Quociente Resistência à Distração em relação à escolaridade 

 

Frequenta ensino 
regular 

N 
Média 

Desvio 
padrão 

Erro 
padrão 

t p 

Sim 6 96,83 20,72 8,46 Quociente Resistência à 
Distração Não 5 69,60 12,80 5,72 

2,55 0,031 

p>0,05 

A tabela acima identifica as diferenças significativas entre os grupos dos que 

frequentam e dos que não frequentam ensino regular, com resultados mais elevados dentre os 

que frequentam esse sistema. 

 

Tabela 35 – Tabela relativa ao Quociente Resistência à Distração dos sujeitos que frequentam 

ensino regular 

Nome Idades 

(anos) 

Aritmética  (Dígitos) SOMA Q 

2 6 9 (11) 20 101 

6 11 5 (10) 15 87 

7 12 3 (7) 10 72 

8 13 7 (7) 14 84 

10 13 12 (10) 22 106 

11 13 12 (19) 31 131 

SOMA 48 64 112 581 

Média das notas 

ponderadas 

8,00 10,67  96,83 
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Gráfico 17 – Distribuição do Quociente Resistência à Distração dos sujeitos que frequentam 

ensino regular 
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Os dados acima avaliam o Quociente Resistência à Distração dos sujeitos que 

frequentam o ensino regular com média aproximada de 97, variando de 72 (sujeito com 12 

anos) a 131 (sujeito com 13 anos). Os sujeitos 8, 10 e 11, todos com a mesma idade (13 anos) 

possuem resultados diferentes e crescentes. O subteste Aritmética apresenta média abaixo da 

padronizada pelo teste. Já o subteste Dígitos, com média aproximada igual a 11, está coerente 

com o padronizado. 

 

Tabela 36 – Tabela relativa ao Quociente Resistência à Distração dos sujeitos que não 

frequentam ensino regular 

Nome Idades 

(anos) 

Aritmética  (Dígitos) SOMA Q 

1 6 4 (4) 8 67 

3 8 1 (2) 3 52 

4 9 4 (11) 15 87 

5 11 6 (2) 8 67 

9 13 4 (7) 11 75 

SOMA 19 26 45 348 

Média das notas 

ponderadas 

3,80 5,20  69,60 
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Gráfico 18 – Distribuição do Quociente Resistência à Distração dos sujeitos que não 

frequentam ensino regular 
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A partir da análise do Quociente Resistência à Distração dos sujeitos que não 

frequentam o ensino regular, é possível constatar média aproximada de 70, com variação de 

52 (sujeito com 8 anos) a 87 (sujeito com 9 anos). Os subtestes utilizados (Aritmética e 

Dígitos) possuem médias abaixo da faixa média padrão estabelecida pelo teste (subtestes com 

médias aproximadas de 4 e 5, respectivamente). 
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Correlações do Quociente Resistência à Distração 

 

• Quociente Resistência à Distração x QI Total 

 

Gráfico 19 – Correlação entre Quociente Resistência à Distração e QI Total dos sujeitos 
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Por esse gráfico fica evidente que tanto os dados do Quociente Resistência à 

Distração quanto os do QI Total possuem comportamento semelhante em relação a cada 

sujeito. Pela análise estatística, estas variáveis têm correlação significativamente alta, com 

coeficiente de Pearson de 0,86 (significância igual a 0,00 - p>0,05). 
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Gráficos 20 e 21 - Correlação entre Quociente Resistência à Distração e QI Total dos sujeitos 

que frequentam e dos que não frequentam ensino regular 
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Para os sujeitos que não frequentam o ensino regular, encontrou-se uma correlação 

significante do ponto de vista estatístico entre o Quociente Resistência à Distração e o QI 

Total (coeficiente de Pearson igual a 0,99 e significância igual a 0,002 com p>0,05) indicando 

alta correlação enquanto para os que frequentam, esse ensino a correlação entre esses fatores 

não apresenta ser significativa, com coeficiente de Pearson igual a 0,67 (significância igual a 

0,144 com p>0,05). 

 

• Quociente Resistência à Distração x QI Verbal 

 

Gráfico 22 – Correlação entre Quociente Resistência à Distração e QI Verbal dos sujeitos 
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Os resultados do Quociente Resistência à Distração e QI Verbal podem ser 

considerados altamente correlacionados com coeficiente de Pearson igual a 0,90 (significância 

igual a 0,00, com p>0,05), ou seja, os resultados são, estatisticamente, equivalentes e 

comportam-se de maneira muito semelhantes. 

 

 

Gráficos 23 e 24 – Correlação entre Quociente Resistência à Distração e QI Verbal dos 

sujeitos que frequentam e dos que não frequentam ensino regular 
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Para os sujeitos que frequentam o ensino regular, encontrou-se uma correlação 

significante do ponto de vista estatístico entre o Quociente Resistência à Distração e o QI 

Verbal, com coeficiente de Pearson igual a 0,87 (significância igual a 0,023 com p>0,05). No 

entanto, para os que não frequentam esse ensino a correlação não é significativa, com 

coeficiente de Pearson igual a 0,67 (significância igual a 0,215 com p>0,05). 
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• Quociente Resistência à Distração x QI de Execução 

 

Gráfico 25 – Correlação entre Quociente Resistência à Distração e QI de Execução dos 

sujeitos 
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O Quociente Resistência à Distração e QI de Execução possuem correlação com o 

coeficiente de Pearson igual a 0,69, no entanto essa correlação é mais baixa que as demais 

avaliadas, com nível de significância igual a 0,01 (p>0,05). 

 

Gráficos 26 e 27 – Correlação entre Quociente Resistência à Distração e QI de Execução dos 

sujeitos que frequentam e dos que não frequentam ensino regular 
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Esses gráficos permitem revelar ausência de correlação entre os Quocientes 

Resistência à Distração e de Execução tanto dos sujeitos que frequentam quanto dos que não 



 

 

110 

frequentam ensino regular com coeficientes de Pearson iguais a 0,34 (significância igual a 

0,511 - p>0,05) e 0,73 (significância igual a 0,158 - p>0,05), respectivamente. 

 

• Quociente Resistência à Distração x Quociente Compreensão Verbal 

 

Gráfico 28 – Correlação entre Quociente Resistência à Distração e Quociente Compreensão 

Verbal dos sujeitos 
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O gráfico acima indica uma correlação alta entre o Quociente Resistência à Distração 

e Quociente Compreensão Verbal (coeficiente de Pearson = 0,80 e significância igual a 0,00, 

com p>0,05). 

 

Gráficos 29 e 30 – Correlação entre Quociente Resistência à Distração e Quociente 

Compreensão Verbal dos sujeitos que frequentam e dos que não frequentam ensino regular 
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Os gráficos acima indicam que os resultados dos Quocientes Resistência à Distração e 

Compreensão Verbal comportam-se de maneiras diferentes, sem correlação entre eles, para os 

dois grupos. Os que frequentam ensino regular apresentam coeficiente de Pearson igual a 0,58 

(significância igual a 0,227 com p>0,05) e os que não frequentam esse ensino apresentam 

coeficiente igual a 0,75 (significância igual a 0,141 com p>0,05). 

 

• Quociente Resistência à Distração x Quociente Organização Perceptual 

 

Gráfico 31 – Correlação entre Quociente Resistência à Distração e Quociente Organização 

Perceptual dos sujeitos 
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Pela análise estatística, evidenciou-se correlação entre os Quocientes Resistência à 

Distração e Organização Perceptual com coeficiente de Pearson igual a 0,68 e significância 

igual a 0,01 (p> 0,05). 
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Gráficos 32 e 33 – Correlação entre Quociente Resistência à Distração e Quociente 

Organização Perceptual dos sujeitos que frequentam e dos que não frequentam ensino regular 
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Os Quocientes Resistência à Distração e Organização Perceptual não apresentam 

correlação tanto no grupos dos que frequentam ensino regular quanto dos que não frequentam 

com coeficiente de Pearson igual a 0,31 (significância igual a 0,546 com p> 0,05) e 0,72 

(significância igual a 0,171 com p>0,05). 
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5.2.2.   Características dos Sujeitos Quanto ao Índice de Memória de Trabalho do 

WISC-IV 

 

Tabela 37 - Tabela relativa ao Índice de Memória de Trabalho 

Nome Idades 

(anos) 

Seq. Letras e 

Números 

Dígitos SOMA I 

1 6 6 1 7 62 

2 6 8 11 19 97 

3 8 6 1 7 62 

4 9 4 8 12 77 

5 11 2 7 9 68 

6 11 9 6 15 86 

7 12 1 5 6 59 

8 13 1 5 6 59 

9 13 1 5 6 59 

10 13 10 9 19 97 

11 13 13 14 27 120 

SOMA 61 72 133 846 

Média das notas 

ponderadas 

5,55 6,55  76,91 

Desvio Padrão 4,13 3,91  20,57 

 

 

Tabela 38 - Distribuição do Índice de Memória de Trabalho em clusters 

  N Média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão F P 

Cluster 1 4 62,8 3,8 1,9 

Cluster 2 5 75,6 16,7 7,5 

Cluster 3 2 108,5 16,3 11,5 
Quociente Memória de 

Trabalho 

Total 11 76,9 20,6 6,2 

7,87 0,013 

p>0,05 
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Gráfico 34 – Distribuição do Índice de Memória de Trabalho dos sujeitos 
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Os dados acima analisam os sujeitos do estudo e identificam o Índice de Memória de 

Trabalho do WISC-IV com média aproximada igual a 77 (desvio padrão = 20,57). Os 

resultados variam de 59 (sujeitos com 12 e 13 anos) a 120 (sujeito com 13 anos). Os subtestes 

utilizados para se chegar a este resultado indicam, pela análise dos pontos ponderados de cada 

subteste, um desempenho baixo tanto em Seqüência de Letras e Números quanto em Dígitos 

se comparado à faixa média padronizada pelo WISC-IV para os subtestes. Observa-se grande 

variação entre os escores dos índices individuais e o aumento da idade. É possível estabelecer 

uma relação entre estes resultados e a questão escolaridade uma vez que os valores mais altos 

são dos indivíduos que, além de frequentar ensino não regular também frequentam escola 

regular, com exceção dos sujeitos 7 e 8 que apresentam os escores mais baixos do grupo.  

A divisão dos sujeitos em clusters identificou diferenças significativas entre o cluster 3 

e os demais (cluster 1 e 2), com médias mais elevadas daquele grupo formado, 

exclusivamente por sujeitos que frequentam ensino regular. 

 

 

• Índice de Memória de Trabalho x QI Verbal 

 

Ao comparar os escores do QI Verbal x Índice de Memória de Trabalho, conclui-se 

que a maioria, 9 sujeitos, apresentam resultados mais elevados em Verbal, 1 possui resultado 

igual em ambos domínios e 1 tem valor mais altos de Memória de Trabalho. 



 

 

115 

De acordo com a análise estatística, QI Verbal e Índice de Memória de Trabalho 

possuem correlação, com coeficiente de Pearson igual a 0,79 e significância igual a 0,00 

(p>0,05). 

 

• Índice de Memória de Trabalho x Quociente Resistência à Distração 

 

Tabela 39 – Tabela relativa aos sujeitos com melhor escore de Quociente Resistência à 

Distração que de Índice de Memória de Trabalho 

Nome Idades 

(anos) 

IMT QRD 

1 6 62 67 

2 6 97 101 

4 9 77 87 

6 11 86 87 

7 12 59 72 

8 13 59 84 

9 13 59 75 

10 13 97 106 

11 13 120 131 

SOMA 716 810 

Média das notas 

ponderadas 

79,56 90,00 
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Tabela 40 – Tabela relativa aos sujeitos com melhor escore de Índice de Memória de 

Trabalho que de Quociente Resistência à Distração 

Nome Idades 

(anos) 

SOMA IMT QRD 

3 8 7 62 52 

5 11 9 68 67 

SOMA 133 130 119 

Média das notas 

ponderadas 

 65,00 59,50 

 

Os dados das duas tabelas acima revelam a maioria dos sujeitos avaliados com 

melhores escores do Quociente Resistência à Distração que do Índice de Memória de 

Trabalho. Os sujeitos com melhores resultados em Memória de Trabalho apresentam média 

mais baixa que os que possuem melhores escores em Resistência à Distração. 

A análise estatística revela alta correlação com coeficiente de Pearson igual a 0,91 e 

significância igual a 0,00 (p>0,05). 

 

• Índice de Memória de Trabalho e Escolaridade 

 

Tabela 41 - Distribuição do Índice de Memória de Trabalho em relação à escolaridade 

 

Frequenta 
ensino 
regular N 

Média 
Desvio 
padrão 

Erro 
padrão 

t p 

Sim 6 86,33 23,90 9,76 Quociente Memória de 
Trabalho Não 5 65,60 7,16 3,20 

1,86 0,096 

p>0,05 

A tabela acima evidencia médias dos grupos dos sujeitos que frequentam e dos que 

não frequentam ensino regular e, através da análise de significância, não demonstra diferenças 

entre os dois grupos. 
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Tabela 42 - Tabela relativa ao Índice de Memória de Trabalho dos sujeitos que frequentam 

ensino regular 

Nome Idades 

(anos) 

Seq. Letras e 

Números 

Dígitos SOMA QI 

2 6 8 11 19 97 

6 11 9 6 15 86 

7 12 1 5 6 59 

8 13 1 5 6 59 

10 13 10 9 19 97 

11 13 13 14 27 120 

SOMA 42 50 92 518 

Média das notas 

ponderadas 

7,00 8,33  86,33 

 

Gráfico 35 – Distribuição do Índice de Memória de Trabalho dos sujeitos que frequentam 

ensino regular 
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Os dados acima revelam Índice de Memória de Trabalho dos sujeitos que 

frequentam ensino regular com média igual a, aproximadamente, 86, variando de 59 (sujeitos 

com 12 e 13 anos) a 120 (sujeito com 13 anos). O gráfico dos resultados se comporta 

semelhante a uma curva normal invertida. Os subtestes utilizados, Seqüência de Letras e 

Números e Dígitos, apresentam, ambos, média abaixo da faixa média padrão (média 

aproximada dos subtestes igual a 7 e 8, respectivamente).  



 

 

118 

Tabela 43 - Tabela relativa ao Índice de Memória de Trabalho dos sujeitos que não 

frequentam ensino regular 

Nome Idades 

(anos) 

Seq. Letras e 

Números 

Dígitos SOMA QI 

1 6 6 1 7 62 

3 8 6 1 7 62 

4 9 4 8 12 77 

5 11 2 7 9 68 

9 13 1 5 6 59 

SOMA 19 22 41 328 

Média das notas 

ponderadas 

3,80 4,40  65,60 

 

Gráfico 36 – Distribuição do Índice de Memória de Trabalho dos sujeitos que não frequentam 

ensino regular 
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A partir dos resultados acima, é possível identificar média do Índice de Memória de 

Trabalho dos sujeitos que não frequentam ensino regular igual a 67, aproximadamente, com 

variação de 59 (sujeito com 13 anos) a 77 (sujeito com 9 anos). Estes dados se distribuem no 

gráfico num curva análoga a uma curva normal. Os subtestes avaliados, Seqüência de Letras e 

Números e Dígitos, apresentam, médias muito abaixo da faixa normal padronizada pelo teste 

de 9 a 11 (média aproximada dos subtestes igual a 4).  
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Correlações do Índice de Memória de Trabalho 

 

• Índice de Memória de Trabalho x QI Total 

 

Gráfico 37 – Correlação entre Índice de Memória de Trabalho e QI Total dos sujeitos 
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Os resultados do Índice de Memória de Trabalho e QI Total possuem correlação com 

o coeficiente de Pearson igual a 0,73 e significância 0,01 (p>0,05). 

 

 

Gráficos 38 e 39 – Correlação entre Índice de Memória de Trabalho e QI Total dos sujeitos 

que frequentam e dos que não frequentam ensino regular 
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Os gráficos acima indicam ausência de correlação entre o Índice de Memória de Trabalho 

e o QI Total em ambos os grupos, com coeficiente de Pearson igual a 0,61 (significância igual a 
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0,203 com p>0,05) dos que frequentam ensino regular e 0,66 (significância igual a 0,224 com 

p>0,05) dos que não frequentam esse ensino. 

 

• Índice de Memória de Trabalho x QI Verbal 

 

Gráfico 40 – Correlação entre Índice de Memória de Trabalho e QI Verbal dos sujeitos 
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Os dados acima permitem revelar que o Índice de Memória de Trabalho e QI Verbal 

possuem alta correlação com coeficiente de Pearson igual a 0,79 e significância igual a 0,00 

(p>0,05). 

 

Gráficos 41 e 42 – Correlação entre Índice de Memória de Trabalho e QI Verbal dos sujeitos 

que frequentam e dos que não frequentam ensino regular 
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A correlação entre o Índice de Memória de Trabalho e o QI Verbal dentre os sujeitos 

que frequentam ensino regular é alta com coeficiente de Pearson igual a 0,83 (significância 

igual a 0,041 com p>0,05). Dentre os que não frequentam esse ensino, não há correlação e o 

coeficiente de Pearson é igual a 0,25 (significância igual a 0,689 com p>0,05). 

 

• Índice de Memória de Trabalho x QI de Execução 

 

Gráfico 43 – Correlação entre Índice de Memória de Trabalho e QI de Execução dos sujeitos 
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Os dados do Índice de Memória de Trabalho e QI de Execução revelam correlação 

com coeficiente de Pearson igual a 0,54 e significância de 0,04 (p>0,05). 

 

Gráficos 44 e 45 – Correlação entre Índice de Memória de Trabalho e QI de Execução dos 

sujeitos que frequentam e dos que não frequentam ensino regular 
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Os resultados do Índice de Memória de Trabalho e do QI de Execução indicam 

ausência de correlação com coeficientes de Pearson iguais a 0,24 (significância igual a 0,653 

com p>0,05) dos sujeitos que frequentam ensino regular e 0,0,71 (significância igual a 0,175 

com p>0,05) dos que não estão inseridos nesse sistema de ensino. 

 

• Índice de Memória de Trabalho x Quociente Compreensão Verbal 

 

Gráfico 46 – Correlação entre Índice de Memória de Trabalho e Quociente Compreensão 

Verbal dos sujeitos 
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Os dados avaliados demonstram correlação entre o Índice de Memória de Trabalho e o 

Quociente Compreensão Verbal com coeficiente de Pearson equivalente a 0,70 e significância 

de 0,01 (p>0,05). 
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Gráficos 47 e 48 – Correlação entre Índice de Memória de Trabalho e Quociente 

Compreensão Verbal dos sujeitos que frequentam e dos que não frequentam ensino regular 
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Os resultados do Índice de Memória de Trabalho e Quociente Compreensão Verbal se 

comportam de maneira diferente entre si indicando ausência de correlação. Os coeficientes de 

Pearson são iguais a 0,60 (significância igual a0,204 com p>0,05) entre os que estão inseridos 

no sistema de ensino regular e 0,26 (significância igual a 0,674 com p>0,05). 

 

• Índice de Memória de Trabalho x Quociente Organização Perceptual 

 

Gráfico 49 – Correlação entre Índice de Memória de Trabalho e Quociente Organização 

Perceptual dos sujeitos 
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Os resultados revelam Índice de Memória de Trabalho e Quociente Organização 

Perceptual correlacionados, com coeficiente de Pearson igual a 0,53 e significância igual a 

0,05 (p>0,05). 

 

Gráficos 50 e 51 – Correlação entre Índice de Memória de Trabalho e Quociente Organização 

Perceptual dos sujeitos que frequentam e dos que não frequentam ensino regular 
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Os gráficos acima não revelam correlação entre o Índice de Memória de Trabalho e o 

Quociente Organização Perceptual com coeficiente de Pearson igual a 0,21 (significância 

igual a 0,695 - p>0,05) dos sujeitos que frequentam ensino regular e 0,70 (significância igual 

a 0,184 - p>0,05) dos que não frequentam. 
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• Índice de Memória de Trabalho x Quociente Resistência à Distração 

 

Gráfico 52 – Correlação entre Índice de Memória de Trabalho e Quociente Resistência à 

Distração dos sujeitos 
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O Índice de Memória de Trabalho e o Quociente Resistência à Distração possuem 

correlação muito alta, com coeficiente de Pearson equivalente a 0,91 (significância igual a 

0,00, com p>0,05), ou seja, estatisticamente, os resultados são congruentes. 

 

Gráficos 53 e 54 – Correlação entre Índice de Memória de Trabalho e Quociente Resistência 

à Distração dos sujeitos que frequentam e dos que não frequentam ensino regular 
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Os dados acima indicam correlação alta entre os resultados do Índice de Memória de 

Trabalho e do Quociente Resistência à Distração dos sujeitos que frequentam ensino regular, com 
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coeficiente de Pearson igual a 0,94 (significância igual a 0,005 com p>0,05). Já com os que não 

frequentam o ensino regular, não há correlação entre esses fatores (coeficiente de Pearson igual a 

0,63 e significância igual a 0,260 sendo p>0,05) uma vez que os resultados se comportam de 

maneira diferente. 

 

 

5.2.3. Características dos Sujeitos Quanto aos QI e Quociente do WISC-III e WISC-IV 

 

Tabela 44 – Tabela relativa a QI e Quociente dos sujeitos 

Nome Idades 

(anos) 

QIT QIV QIE QCV QOP QRD IMT 

1 6 73 77 73 84 74 67 62 

2 6 91 97 86 96 86 101 97 

3 8 61 56 79 64 80 52 62 

4 9 90 78 112 87 109 87 77 

5 11 77 85 69 90 70 67 68 

6 11 113 109 114 130 112 87 86 

7 12 98 93 106 111 106 72 59 

8 13 104 97 117 102 116 84 59 

9 13 80 81 83 90 83 75 59 

10 13 136 121 153 123 149 106 97 

11 13 133 134 125 143 122 131 120 

SOMA 1056 1028 1117 1120 1107 929 846 

Média das notas 

ponderadas 

96,00 93,45 101,55 101,82 100,64 84,45 76,91 
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Gráfico 55 - Distribuição das médias de QI e Quociente dos sujeitos 
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A tabela e gráfico acima analisam QI e Quociente dos sujeitos com suas respectivas 

médias. Os diferentes valores de cada sujeito obtidos explicitam a grande variação em cada 

um dos parâmetros considerados. As médias de QI e Quociente dos 11 avaliados (Gráfico 94) 

revelam semelhanças entre os resultados do QI de Execução, Quociente Compreensão Verbal 

e Quociente Organização Perceptual, com valores aproximados iguais a 102 (QI de Execução 

e Quociente Compreensão Verbal) e 101 (Quociente Organização Perceptual). As médias do 

QI Total e QI Verbal, menores que das competências anteriores, são iguais a, 96 (QI Total) e, 

aproximadamente, 93 (QI Verbal). As menores médias encontradas são referentes ao 

Quociente Resistência à Distração (média aproximadamente igual a 84) e Índice de Memória 

de Trabalho (média = 77, aproximadamente). 
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• QI/Quociente e Escolaridade 

 

Tabela 45 – Tabela relativa a QI e Quociente dos sujeitos que frequentam ensino regular 

Nome Idades 

(anos) 

QIT QIV QIE QCV QOP QRD IMT 

2 6 91 97 86 96 86 101 97 

6 11 113 109 114 130 112 87 86 

7 12 98 93 106 111 106 72 59 

8 13 104 97 117 102 116 84 59 

10 13 136 121 153 123 149 106 97 

11 13 133 134 125 143 122 131 120 

Média das notas 

ponderadas 

112,50 108,50 116,83 117,50 115,17 96,83 86,33 

 

Gráfico 56 - Distribuição das médias de QI e Quociente dos sujeitos que frequentam ensino 

regular 
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Os dados acima revelam uma relativa homogeneidade dentre as médias dos resultados 

de QI e Quociente de cada sujeitos com exceção do Quociente Resistência à Distração e de 

Índice de Memória de Trabalho que apresentam médias muito abaixo das demais (médias 

aproximadas iguais a 97 e 86, respectivamente). 
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Tabela 46 – Tabela relativa a QI e Quociente dos sujeitos que não frequentam ensino regular 

Nome Idades 

(anos) 

QIT QIV QIE QCV QOP QRD IMT 

1 6 73 77 73 84 74 67 62 

3 8 61 56 79 64 80 52 62 

4 9 90 78 112 87 109 87 77 

5 11 77 85 69 90 70 67 68 

9 13 80 81 83 90 83 75 59 

Média das notas 

ponderadas 

76,20 75,40 83,20 83,00 83,20 69,60 65,60 

 

Gráfico 57 - Distribuição das médias de QI e Quociente dos sujeitos não frequentam ensino 

regular 
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Os escores de QI e Quociente de cada sujeitos indicam resultados muito baixo do 

Quociente Resistência à Distração e Índice de Memória de Trabalho (médias aproximadas 

iguais a 70 e 66, respectivamente). 
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5.2.4. Características dos Sujeitos Quanto à Memória para Desenhos do NEPSY-II 

 

 

Tabela 47 – Tabela relativa a Memória para Desenhos 

Nome Idades 

(anos) 

MD Content MD Spatial MD Scaled 

(C+S+B) 

1 6 4 6 5 

2 6 9 2 5 

3 8 6 9 6 

4 9 4 4 4 

5 11 3 1 1 

6 11 7 11 7 

7 12 5 3 3 

8 13 3 6 4 

9 13 1 2 1 

10 13 13 13 14 

11 13 7 7 8 

SOMA 62 64 58 

Média  5,64 5,82 5,27 

 

 

Tabela 48 - Distribuição da Memória para Desenhos em clusters 

  N Média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão F P 

Cluster 1 4 3,3 2,6 1,3 

Cluster 2 5 4,6 1,5 0,7 

Cluster 3 2 11,0 4,2 3,0 
Memória para desenhos 

Total 11 5,3 3,6 1,1 

7,03 0,017 

p>0,05 
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Gráfico 58 - Distribuição do subteste Memória para Desenhos dos sujeitos 
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Os dados do subteste Memória para Desenhos, utilizado para avaliar memória visual, 

mais especificamente a média de conteúdo e espacial somadas (MD Scaled), revelam valores 

abaixo da faixa normal estabelecida pelo teste (faixa normal de 9 a 11), variando de 1 

(sujeitos de 11 e 13 anos) a 14 (sujeito de 13 anos). Os resultados individuais indicam 

também números abaixo da faixa normal com apenas um valor acima desta faixa. 

A divisão dos sujeitos em clusters evidencia uma diferença significativa entre o cluster 

3 (sujeitos que frequentam escola regular) e os clusters 1 e 2 (respectivamente, grupo dos que 

não frequentam escola regular e grupo com sujeitos que frequentam e que não frequentam 

esse ensino), com médias mais elevadas daquele primeiro grupo. 
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• Memória para Desenhos e Escolaridade 

 

Tabela 49 - Distribuição da Memória para Desenhos em relação à escolaridade 

  

Frequenta 
ensino 
regular N 

Média 
Desvio 
padrão 

Erro 
padrão 

t p 

Sim 6 6,83 3,97 1,62 
Memória para desenhos Não 5 3,40 2,30 1,03 

1,70 0,123 

p>0,05 

A tabela acima identifica as médias dos grupos que frequentam e dos que não 

frequentam o sistema de ensino regular e, pela análise estatística, não evidencia diferenças 

significativas entre os dois grupos. 

 

 

Tabela 50 – Tabela relativa a Memória para Desenhos dos sujeitos que frequentam ensino 

regular 

Nome Idades 

(anos) 

MD Content MD Spatial MD Scaled 

(C+S+B) 

2 6 9 2 5 

6 11 7 11 7 

7 12 5 3 3 

8 13 3 6 4 

10 13 13 13 14 

11 13 7 7 8 

SOMA 44 42 41 

Média  7,33 7,00 6,83 
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Gráfico 59 - Distribuição do subteste Memória para Desenhos dos sujeitos que frequentam 

ensino regular 
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A tabela e gráfico acima indicam média dos sujeitos que frequentam ensino regular 

abaixo da faixa normal, com variação de 3 (sujeito com 12 anos) a 14 (sujeito com 13 anos), 

no entanto acima da média da tabela anterior com todos os sujeitos. 

Pela análise estatística, observa-se correlações entre o subteste Memória para 

Desenhos com o QI Total, coeficiente de Pearson igual a 0,85 (significância igual a 0,034 

sendo p>0,05), com o QI de Execução, coeficiente igual a 0,83 (significância de 0,040 - 

p>0,05) e com o Quociente Organização Perceptual , coeficiente de Pearson igual a 0,82 

(significância de 0,046 com p>0,05). 
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Tabela 51 – Tabela relativa a Memória para Desenhos dos sujeitos que não frequentam 

ensino regular 

Nome Idades 

(anos) 

MD Content MD Spatial MD Scaled 

(C+S+B) 

1 6 4 6 5 

3 8 6 9 6 

4 9 4 4 4 

5 11 3 1 1 

9 13 1 2 1 

SOMA 18 22 17 

Média  3,60 4,40 3,40 

 

Gráfico 60 - Distribuição do subteste Memória para Desenhos dos sujeitos que não 

frequentam ensino regular 
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Os resultados acima demonstram média dos sujeitos que não frequentam ensino 

regular muito abaixo da faixa normal definida pelo teste, com variação de 1 (sujeitos com 11 e 

13 anos) a 6 (sujeito com 8 anos). Esta média também está abaixo da média de todos os 

sujeitos e dos que frequentam ensino regular. Os escores tendem a diminuir na proporção de 

aumento da idade. 

A partir da análise estatística e considerando nível de significância de até 0,05, é 

possível constatar que não há correlação dos resultados do subteste Memória para Desenhos 

com os resultados dos quocientes avaliados. 
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6. Discussão dos Resultados 

 

Após a descrição e sistematização dos dados obtidos por meio de coletas, realizadas 

durante a composição deste estudo, faz-se necessário, agora, estabelecer relações dos achados 

com a literatura consultada. 

 

6.1. Caracterização e Análise dos Sujeitos 

 

Os sujeitos estudados formam uma amostra composta por 11 crianças e adolescentes 

diagnosticadas com Transtorno Global do Desenvolvimento Com Inteligência Preservada, 

inicialmente 13, com idades variando de 6 a 13 anos (Tabela 2). A exclusão de dois dos 

participantes do estudo teve como motivos as discrepâncias significativas dos resultados com 

relação aos outros integrantes do grupo avaliado e as incoerências quanto à literatura 

existente. O tamanho da amostra é justificado pelos dados epidemiológicos encontrados na 

literatura apontando para uma prevalência de 2 a 4 crianças diagnosticadas com o transtorno 

acima citado em 10.000 nascimentos (KLIN, 2006). 

Dos sujeitos avaliados, 10 eram do sexo masculino e 1 do sexo feminino (Tabela 1) 

dado que corrobora com a literatura, uma vez que, de acordo com dados da OMS (1993), esse 

transtorno ocorre predominantemente em meninos numa proporção de 8:1. 

As crianças e adolescentes foram analisados em uma instituição de ensino não regular 

por eles frequentada. Na Tabela 3, pode-se notar que, além dessa instituição, a maioria dos 

sujeitos freqüenta, também, o ensino regular.  

A análise estatística identificou 3 grupos de sujeitos (cluster 1, cluster 2 e cluster 3)  

distribuídos de acordo com os escores individuais dos quocientes. Os grupos, de 1 a 3, 

possuem médias crescentes de acordo com o número do grupo. O cluster 1 é formado por 4 
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sujeitos sendo que nenhum deles frequenta o ensino regular. O cluster 2, formado por 5 

sujeitos, possui 4 alunos do ensino regular e 1 que não freqüenta esse sistema de ensino. O 

cluster 3 é composto por 2 sujeitos que freqüentam instituição regular de ensino.  

 

 

6.2. Caracterização e Análise dos Sujeitos Quanto ao Instrumento WISC-III 

 

6.2.1. Caracterização e Análise dos Sujeitos Quanto ao QI Total do WISC-III 

 

Os indivíduos diagnosticados com Transtorno Global do Desenvolvimento Com 

Inteligência Preservada apresentam dificuldades inerentes ao transtorno, apesar não haver 

comprometimento de funções cognitivas. Segundo Bartak & Rutter (1976), a “ausência de 

retardo mental é definida por um QI de 70 ou mais em testes padrões de inteligência geral” 

(s/n). A média do QI Total encontrada a partir da análise dos 11 sujeitos avaliados confirma a 

literatura em questão, com média igual a 96.  

Dos subtestes avaliados (Semelhanças, Vocabulário, Cubos, Arranjo de Figuras, 

Aritmética e Dígitos), a média do subteste Semelhanças representa o maior escore, 

condizendo com os estudos de Flanagan & Kaufman (2004). 

Por possuírem dificuldades em relação ao fator Resistência à Distração, os subtestes 

que avaliam essa habilidade, Aritmética e Dígitos, também apresentam resultados mais baixos 

que os demais. Já os subtestes que avaliam Compreensão Verbal (Semelhanças e 

Vocabulário) e Organização Perceptual (Arranjo de Figuras e Cubos) demonstram escores 

mais elevados, corroborando com a pesquisa de Mayes & Calhoun (2008) que aponta 

melhores habilidades desses fatores. 
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• QI Total e Escolaridade 

 

Os diversos valores obtidos explicitam a não homogeneidade dos resultados e a 

variação em cada um dos parâmetros. No geral, há uma tendência em aumentar o QI na 

medida em que aumenta a idade; no entanto, quando se analisa de forma separada as idades, 

nota-se diferenças significativas. Os sujeitos 1 e 2, ambos com 6 anos; os sujeitos 5 e 6, 

ambos com 11 anos e os sujeitos 8, 9, 10 e 11, todos com 13 anos, evidenciam essas 

variações. Entre os sujeitos que possuem idades iguais, aqueles que apresentam melhores 

resultados são os que frequentam instituição de ensino regular, além da não regular. 

Observa-se também que o menor escore dentre os sujeitos que frequentam o ensino 

regular (escore igual a 91) é maior que o escore mais alto dos que não frequentam esse 

sistema de ensino (escore igual a 90) (Tabelas 8 e 9).  

Apesar de possuírem o mesmo diagnóstico e, portanto, serem homogêneos nesse 

aspecto, a análise dos dados acima sugere uma diferenciação promovida pela escola regular 

que ocorre entre os sujeitos que frequentam ou não esse tipo de ensino. A estimulação, o 

contato com uma quantidade maior de conteúdos e os novos aprendizados possibilitam 

diferentes desempenhos desses grupos. 

 

6.2.2. Caracterização e Análise dos Sujeitos Quanto ao QI Verbal do WISC-III 

 

Com relação ao Quociente Intelectual Verbal, a média dos sujeitos avaliados é igual a, 

aproximadamente, 93, valor em concordância com o apontado por Bartak & Rutter (1976) (QI 

maior ou igual a 70) como determinante para a confirmação do diagnóstico de Transtorno 

Global do Desenvolvimento Com Inteligência Preservada. 
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Buscando estabelecer uma correlação entre o QI Verbal e o QI Total, pode-se dizer 

que ambos quocientes possuem correspondência alta, com coeficiente de Pearson igual a 0,95. 

Os valores dos quocientes individuais tanto de um quanto de outro QI são praticamente 

iguais, embora apresentem pequenas diferenças. 

Apesar de os sujeitos com Transtorno Global do Desenvolvimento Com Inteligência 

Preservada terem boa habilidade verbal (FLANAGAN & KAUFMAN, 2004; MAYES & 

CALHOUN, 2008), o subteste Aritmética, cuja média é a mais baixa dentre todos os subtestes 

aplicados, é considerado para se chegar ao resultado final. O baixo escore desse item pode 

estar relacionado ao fato de ele avaliar tanto as habilidades verbais de operações matemáticas 

quanto as relacionadas à concentração e à distratibilidade (SILVA, GALLEGO & TEIXEIRA, 

2006) fatores nos quais os indivíduos com esse diagnóstico apresentam dificuldades segundo 

Mayes & Calhoun (2008). 

 

• QI Verbal e Escolaridade 

 

As médias obtidas a partir da análise de sujeitos que frequentam ou não ensino regular 

indicam uma grande diferenciação entre os valores. A faixa de escores dos que frequentam 

instituição regular de ensino e, portanto, todos os valores incluindo os mais altos e mais 

baixos, está acima da faixa de resultados dos que não frequentam esse tipo de ensino. 

A análise dos dados obtidos revela uma tendência dos escores em aumentarem tanto 

de acordo com o aumento das idades quanto com a questão escolaridade. Comparando os 

valores das crianças da mesma idade, conclui-se que aquelas que frequentam o ensino regular 

apresentam escores mais elevados que aquelas que frequentam o ensino não regular. Nesse 

sentido, pode-se compreender a escola regular ou como um fator determinante para a melhora 

nas habilidades verbais ou como meio de seleção dos indivíduos com melhores capacidades. 
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6.2.3. Caracterização e Análise dos Sujeitos Quanto ao QI de Execução do WISC-III 

 

Assim como o QI Total e o QI Verbal, o Quociente Intelectual de Execução possui 

média acima da estabelecida por Bartak & Rutter (1976) para os indivíduos diagnosticados 

com Transtorno Global do Desenvolvimento Com Inteligência Preservada. O QI de Execução, 

em comparação a esses outros dois QI (Total e Verbal) apresenta a média mais elevada e igual 

a 102, aproximadamente, em contraste com média de QIT igual a 96 e de QIV igual a 93, 

aproximadamente. Dentre os resultados individuais, percebe-se que há um maior número de 

sujeitos com escores mais altos em Execução que em QI Total ou em QI Verbal (7 sujeitos 

com maior QI de Execução).  

Apesar da diferença entre os dados, pela análise estatística pode-se observar 

correlação tanto entre o QI de Execução e o QI Total (coeficiente de Pearson igual a 0,91, ou 

seja, alta correlação) quanto entre aquele QI e o QI Verbal (coeficiente de Pearson igual a 

0,74, mais baixo que com o QI Total, porém correlacionados).  

Amberry et al (2006) afirmam haver diferenças entre os desempenhos verbal e de 

execução com melhores escores do primeiro, diferentemente do encontrado neste estudo. O 

melhor desempenho no fator Execução pode ser explicado pela maior habilidade dos sujeitos 

dessa pesquisa, segundo Borges & Shinohara (2007), em atividades que envolvam lógicas e 

cálculos matemáticos. 

No entanto, de acordo com Flanagan & Kaufman (2004) há controversa quanto à 

presença ou não de significância de melhor desempenho em habilidades verbal e de execução. 
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• QI de Execução e Escolaridade 

 

Na análise dos resultados do QI de Execução dos sujeitos que frequentam ou não 

ensino regular, pode-se perceber média bem mais elevada daqueles que estão inseridos nesse 

ensino, com acréscimo dos escores de maneira proporcional à idade. Esse fato pode ocorrer 

devido à maior estimulação e às exigências escolares que aumentam na proporção em que 

aumentam a idade e as séries frequentadas (todos os sujeitos do ensino regular cursam séries 

correspondentes a suas idades). 

A partir da análise correlativa entre Execução e QI Total e Verbal, conclui-se que 

dentre os sujeitos que apresentam escores mais elevados em Execução, a maioria está inserida 

no sistema regular de ensino, confirmando o papel desse sistema de ensino na diferenciação 

entre os avaliados. 

 

 

6.2.4. Caracterização e Análise dos Sujeitos Quanto ao Quociente Compreensão Verbal 

do WISC-III 

 

Tendo como base a teoria de Bartak & Rutter (1976) a respeito do QI em indivíduos 

diagnosticados com o Transtorno Global do Desenvolvimento Com Inteligência Preservada, é 

possível dizer que o Quociente Compreensão Verbal (Tabela 22) encontra-se acima do 

estipulado por esses autores (QI maior ou igual a 70). 

 A média do Quociente Compreensão Verbal é a mais elevada dentre todos os QI e 

Quocientes avaliados. Dado que confirma os estudos de Flanagan & Kaufman (2004) e Mayes 

& Calhoun (2008) sobre essa temática.  
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Para Wechsler (2002), o fator Compreensão Verbal se alinha a Escala Verbal, dado 

este comprovado através da análise estatística, sendo o QI Verbal o domínio de maior 

correlação do Quociente Compreensão Verbal. A partir do cruzamento dos dados individuais, 

desses fatores, observa-se diferenças de escores com valores mais altos deste último quociente 

em 10 dos 11 sujeitos, apesar da alta correlação existente entre os dois domínios (coeficiente 

de Pearson igual a 0,96).  

Para avaliar esse quociente, os subtestes utilizados são Informação, Semelhanças, 

Vocabulário e Compreensão. Entretanto, como foi aplicada a forma simplificada da Escala 

Wechsler de Inteligência (MINSHEW, TURNER & GOLDSTEIN, 2005), os subtestes 

Informação e Compreensão não foram considerados e, portanto, somente Semelhanças e 

Vocabulário fizeram parte do resultado. Esses dados são importantes porque, segundo Mayes 

& Calhoun (2008), o subteste com desempenho mais baixo nos indivíduos com aquele 

diagnóstico é Compreensão. Caso este subteste fosse aplicado, provavelmente o Quociente 

Compreensão Verbal seria mais baixo que o observado. 

 

• Quociente Compreensão Verbal e Escolaridade 

 

Ao analisar as médias do Quociente Compreensão Verbal dos sujeitos que freqüentam 

ensino regular e dos que não frequentam essa modalidade de ensino, nota-se uma diferença 

muito grande nos escores. A amplitude dos valores dos que frequentam a escola regular (QI 

de 96 a 143) é maior que a faixa de valores dos que não frequentam esse tipo de ensino (QI de 

64 a 90). 

Escores mais elevados de sujeitos de mesma idade (sujeitos 1 e 2; 5 e 6; 8, 9, 10 e 11) 

pertencem aos que estão inseridos no sistema regular de ensino. Esses dados confirmam, 
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novamente, o papel de agente de distinção entre os que possuem melhores resultados daqueles 

que apresentam valores mais baixos. 

 

 

6.2.5. Caracterização e Análise dos Sujeitos Quanto ao Quociente Organização 

Perceptual do WISC-III 

 

A média do Quociente Organização Perceptual (Tabela 27) encontrada a partir da 

análise dos escores dos 11 sujeitos avaliados está em conformidade com a teoria proposta por 

Bartak & Rutter (1976) sobre o Quociente Intelectual para indivíduos diagnosticados com 

Transtorno Global do Desenvolvimento Com Inteligência Preservada. O alto escore desse 

quociente está em consonância com as afirmações de Mayes & Calhoun (2008). 

Dos subteste analisados (Arranjo de Figuras e Cubos), os resultados mais altos 

referem-se a Cubos, informação que corrobora com os achados de Flanagan & Kaufman 

(2004) em estudo com Transtorno Global do Desenvolvimento, no entanto, esses mesmos 

autores constatam a falta de um padrão de escore definitivo na Escala Wechsler de 

Inteligência para determinar a distinção entre os grupos de Transtorno Global do 

Desenvolvimento Sem Inteligência Preservada e Transtorno Global do Desenvolvimento Com 

Inteligência Preservada. 

A partir da comparação entre o Quociente Organização Perceptual e o QI de Execução 

é possível notar que a maioria dos sujeitos avaliados (5 sujeitos) demonstram resultados mais 

elevados nesse último quociente, 3 deles apresentam resultados iguais em ambos os domínios 

e outros 3 possuem escores mais altos em Organização Perceptual. Esses resultados fornecem 

dados que possibilitam pensar numa correlação muito alta uma vez que não há uma diferença 

muito grande entre os dois quocientes. Essa correlação é confirmada pela análise estatística 
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que identifica ser, com o QI de Execução, a maior correlação desse quociente, com 

coeficiente de Pearson igual a 1,00. Esses dados confirmam o que Wechsler (2002) explicitou 

no manual do WISC-III a respeito do alinhamento entre Organização Perceptual e Escala de 

Execução. 

 

• Quociente Organização Perceptual e Escolaridade 

 

Os escores médios do Quociente Organização Perceptual dos sujeitos que frequentam 

ensino regular e dos que não frequentam apresentam diferenças significativas, sendo que o 

maior resultado refere-se aos sujeitos que estão inseridos nessa modalidade de ensino. 

O subteste com maiores escores dentre os que não frequentam escola regular é Cubos 

confirmando a teoria de Flanagan & Kaufman (2004). Dentre os que frequentam esse dois 

tipos de ensino, a média do subteste Cubos também é elevada e acima da média padrão 

proposta pelo teste (média igual a 10). No entanto, os sujeitos que frequentam o ensino 

regular apresentam resultados mais satisfatórios em Arranjo de Figuras. Essa diferença pode 

estar relacionada às ferramentas que o ensino regular pode fornecer para os sujeitos com o 

diagnóstico de Transtorno Global do Desenvolvimento possibilitando um desenvolvimento 

das habilidades desse subteste que pressupõe, segundo Silva, Gallego & Teixeira (2006), 

organização e integração lógica e seqüencial de estímulos complexos, bem como a 

compreensão de significados de situações interpessoais em contextos culturais e organizadas 

em uma sequência lógica, habilidades que envolvem flexibilidade de pensamento, 

organização e planejamento da execução de uma atividade que, de acordo com Borges & 

Shinohara (2007), são difíceis para os sujeitos com esse diagnóstico. 

Pode-se observar, também, que os escores dos que frequentam o ensino regular 

aumentam de acordo com o aumento da idade, indicando que a estimulação, o aumento de 
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contato e a complexidade do conteúdo escolar, que aumenta de acordo com a série cursada, 

promovem aumento das capacidades gerais do indivíduo. 

 

 

6.2.6. Caracterização e Análise dos Sujeitos Quanto ao Quociente Resistência à 

Distração do WISC-III 

 

De acordo com Wechsler (2002), o Quociente Resistência à Distração foi introduzido 

ao WISC-R para analisar atenção, memória de curto prazo e capacidade numérica. Prifitera, 

Saklofske & Weiss (2005) denominaram os subtestes que avaliam a capacidade de manter a 

atenção, concentração e controle mental manifesto como Índice de Memória de Trabalho 

assim como Wechsler et al (2004) no WISC-IV. 

Levando-se em consideração a teoria de Bartak & Rutter (1976) a respeito do QI 

(maior ou igual a 70) de pessoas com diagnóstico de Transtorno Global do Desenvolvimento 

Com Inteligência Preservada, a média do Quociente Resistência à Distração (Tabela 32) 

encontra-se dentro do esperado. 

Pela análise estatística, infere-se que a correlação do Quociente Resistência à 

Distração com o QI Verbal é muito alta, com coeficiente de Pearson igual a 0,90. Essa 

correlação elevada pode ser explicada pelo fato de o Quociente Resistência à Distração avaliar 

atenção, memória e capacidade numérica (Wechsler, 2002) ligadas à compreensão e 

expressão verbal. A despeito dessa alta correlação, há diferenças entre os escores individuais, 

com a maioria (9 sujeitos de um total de 11) apresentando valores mais elevados em QI 

Verbal. Esse fato pode estar relacionado ao fato de o Quociente Resistência à Distração 

requerer atenção, que é uma habilidade deficitária em sujeitos com aquele diagnóstico 

(MAYES & CALHOUN, 2008). 
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• Quociente Resistência à Distração e Escolaridade 

 

A análise das médias do Quociente Resistência à Distração explicita a diferenciação 

existente entre os sujeitos de mesma idade. Essa análise indica o aumento dos valores do 

escore nos que frequentam instituição de ensino regular. Com isso, a média desse quociente é 

mais elevada nos sujeitos que estão inseridos no sistema regular do que a média dos que não 

estão. 

Dos subtestes avaliados, Aritmética apresenta média abaixo do valor padrão do teste 

(média igual a 10) nesses dois grupos, com prejuízo maior no grupo dos que não frequentam o 

ensino regular. A dificuldade encontrada em Aritmética é fundada, muito provavelmente, na 

questão atencional exigida. 

Considerando o outro subteste, Dígitos, observa-se uma diferença no desempenho 

médio dos dois grupos.  Entre os indivíduos que estão inseridos no ensino regular, a média é 

superior àquela estabelecida pelo teste; todavia, no outro grupo, a média encontra-se muito 

abaixo do padrão. Como os dois grupos são formados por sujeitos que possuem o mesmo 

diagnóstico e, portanto, homogêneos, o fator escola regular promove diferenciação entre eles, 

permitindo a obtenção de melhores resultados. A estimulação e a existência de disciplinas de 

trabalhos e estudos escolares promovem aprendizagem de técnicas para melhorar o 

desempenho dos que estão inseridos nesse sistema de ensino. 

 

• Correlações do Quociente Resistência à Distração 

 

Por meio da análise estatística, é possível identificar as correlações entre o Quociente 

Resistência à Distração e os demais quocientes. Dessas correlações, uma das mais 

significativas e, anteriormente citada, é a existente entre Resistência à Distração e QI Verbal. 
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Pode-se dizer que também há correlação alta com o Quociente Compreensão Verbal 

(coeficiente de Pearson igual a 0,80). Devido ao fato de haver uma correlação muito alta entre 

QI Verbal e Quociente Compreensão Verbal que, segundo Wechsler (2002) comprovam o 

alinhamento entre esses quocientes, a correspondência entre Compreensão Verbal e 

Resistência à Distração era esperada.  

A partir desses dados, conclui-se que os escores do Quociente Resistência à Distração 

dependem de boa compreensão e da habilidade verbal. O resultado mais baixo desse 

quociente pode ser explicado pelo fato de a atenção e a memorização de situações novas 

serem exigidas.  

Outra correlação também alta é a existente entre Resistência à Distração e QI Total 

(coeficiente de Pearson igual a 0,86). Essa alta correlação pode ocorrer devido à aplicação, 

neste estudo, de um maior número de subtestes que avaliam as capacidades verbais (3 

subtestes verbais contra 2 de execução). 

Com relação ao QI de Execução e Quociente Organização Perceptual, há correlação; 

entretanto, mais baixa que as correlações anteriores, com coeficientes de Pearson iguais a 0,69 

e 0,68, respectivamente e significância igual a 0,01 de ambas correlações. 

Por esses resultados, conclui-se que o Quociente Resistência à Distração é mais 

fortemente correlacionado com domínios ligados a habilidades verbais, ou seja, os subtestes 

avaliam memória de trabalho (PRIFITERA, SAKLOFSKE & WEISS, 2005) verbal. 

 

• Correlações do Quociente Resistência à Distração e Escolaridade 

 

A análise estatística indicou alta correlação entre o Quociente Resistência à Distração 

e o QI Verbal dentre os sujeitos que frequentam o sistema regular de ensino, confirmando a 

evidência constatada acima a respeito do fator Resistência à Distração avaliar as habilidades 
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verbais. Com os que não frequentam esse sistema de ensino, há uma correlação muito elevada 

do fator Resistência à Distração com o QI Total. Quanto a correlação do fator em questão com 

o quociente que avalia habilidades verbais, os resultados desses últimos sujeitos apresentam 

comportamentos distintos não havendo correlação. Isso pode ser explicado pela menor 

estimulação e instrumentalização a que esses sujeitos estão expostos, o que, muitas vezes, 

pode acarretar prejuízos qualitativos em suas habilidades. 

 

6.3. Caracterização e Análise dos Sujeitos Quanto ao Índice de Memória de Trabalho do 

WISC-IV 

 

A memória de trabalho é considerada um sistema cerebral responsável pelo 

armazenamento e manipulação de informações temporárias úteis a determinadas tarefas 

cognitivas complexas (BADDELEY, 1992). 

A média do Índice de Memória de Trabalho dos 11 sujeitos diagnosticados com 

Transtorno Global do Desenvolvimento Com Inteligência Preservada (Tabela 37) encontra-se 

em consonância com a teoria de Bartak & Rutter (1976) que estabelece QI maior ou igual a 70 

para esses indivíduos. Apesar disso, observa-se que Memória de Trabalho, em comparação 

com os outros QI e Quocientes, apresenta o valor mais baixo, dado que comprova as 

afirmações de Mayes & Calhoun (2008) sobre os índices de memória de trabalho serem 

baixos em crianças com esse diagnóstico. 

A memória de trabalho é um sistema gerenciador central da informação para que possa 

ou não fazer parte, posteriormente, da memória propriamente dita. O sistema de controle da 

atenção regula o fluxo de informações para a alça fonológica e para o bloco de notas visuo-

espacial mantendo-as na memória para uso temporário. A informação processada em qualquer 
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um desses sistemas funcionais pode tornar-se uma memória de longo prazo (KANDEL, 

SCHWARTZ & JESSELL, 2003).  

As dificuldades que, porventura, são encontradas podem dizer respeito à função dessa 

memória de determinar, com base nos arquivos de memórias, se as informações recebidas são 

novas ou não, úteis ou não (IZQUIERDO, 2002). Esse acesso aos arquivos da memória ocorre 

por meio das conexões neurais da região do córtex pré-frontal. Como, segundo Steele et al 

(2007), estudos comprovam anomalias no sistema pré-frontal de indivíduos com diagnóstico 

de Transtorno Global do Desenvolvimento Com Inteligência Preservada, esse acesso fica 

dificultado. Isso gera déficits na avaliação das novas informações priorizando conhecimentos 

já estabelecidos e rotineiros.  

A análise estatística evidencia alta correlação entre o Índice de Memória de Trabalho e 

o Quociente Resistência à Distração, com coeficiente de Pearson igual a 0,91. Apesar disso, a 

comparação entre os valores individuais de ambos quocientes indica maiores resultados do 

Quociente Resistência à Distração na maioria dos sujeitos avaliados (9 sujeitos). 

O Índice de Memória de Trabalho representa um aperfeiçoamento do Quociente 

Resistência à Distração do WISC-III para crianças com diagnóstico de Transtorno Global do 

Desenvolvimento Com Inteligência Preservada (MAYES & CALHOUN, 2008), pois 

descreve, mais precisamente, as habilidades de memória de trabalho avaliadas (WECHSLER 

ET AL, 2004). Assim sendo, os resultados mais elevados daquele quociente podem não ser 

representantes fidedignos da memória de trabalho. 

 

• Índice de Memória de Trabalho e Escolaridade 

 

A partir da análise do Índice de Memória de Trabalho, percebe-se uma diferença 

significativa entre os sujeitos que frequentam ensino regular e os que não frequentam. Ao 
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comparar sujeitos de mesma idade, o fator escolaridade torna-se fundamental, identificando 

melhores escores dentre os que estão inseridos no sistema regular de ensino. Dentre os que 

não frequentam esse sistema é possível perceber uma diminuição dos resultados de acordo 

com o aumento da idade. Esse fator pode ser explicado pela pouca estimulação e ausência de 

disciplina e, também, pela quantidade de trabalhos escolares a que esses sujeitos não são 

expostos. 

Os clusters estatisticamente identificados apresentam diferenças importantes 

especialmente com relação aos clusters 1 e 3; formados, exclusivamente, por sujeitos que 

frequentam oensino regular e pelos que não o frequentam, respectivamente. O cluster 1 possui 

média abaixo da estabelecida por Bartak & Rutter (1976) enquanto o cluster 3 apresenta 

média muito acima desse referencial. 

Os subtestes avaliados, Seqüência de Letras e Números e Dígitos, apresentam médias 

ponderadas abaixo da média padrão estabelecida pelo teste (média igual a 10). No entanto, 

observa-se médias mais baixas em sujeitos que não frequentam o ensino regular. Com isso, é 

possível inferir que as dificuldades são minimizadas pela escola regular ou, por outro lado, o 

ingresso nesse sistema de ensino seleciona os que possuem melhores capacidades. Assim 

sendo, é impossível não perceber o quanto o fator escolaridade promove diferenciação entre 

os sujeitos de mesmo diagnóstico. 

 

• Correlações do Índice de Memória de Trabalho 

 

Pela análise estatística, é possível identificar as correlações entre o Índice de Memória 

de Trabalho e os outros quocientes avaliados. Dentre essas correlações, a mais alta é a 

existente entre o Índice de Memória de Trabalho e o Quociente Resistência à Distração, já 

citada anteriormente.  



 

 

150 

Há também correlação alta do Índice de Memória de Trabalho com QI Verbal e 

Quociente Compreensão Verbal, com coeficiente de Pearson iguais a 0,79 e 0,70, 

respectivamente. 

A correlação existente entre o Índice de Memória de Trabalho e QI Total apresenta 

coeficiente de Pearson igual a 0,73, com significância de 0,01. 

Já com o QI de Execução e com o Quociente Organização Perceptual, a correlação 

existe, no entanto, devido aos valores dos coeficientes de Pearson serem mais baixos que os 

acima descritos (0,54 e 0,53 respectivamente), pode-se supor que há fatores interferindo nos 

resultados. 

Por meio desses dados, observa-se que, assim como o Quociente Resistência à 

Distração, o Índice de Memória de Trabalho tem correlação mais alta com quocientes ligados 

a habilidades verbais e, portanto, avalia o aspecto verbal dessa memória. 

 

• Correlações do Índice de Memória de Trabalho e Escolaridade 

 

A análise estatística evidencia, dentre os sujeitos que frequentam ensino regular, 

correlação entre o Índice de Memória de Trabalho e o Quociente Resistência à Distração, 

dado explicado pelo fato de os dois fatores avaliarem a capacidade de memória de trabalho. 

Nota-se, também, correlação entre o Índice de Memória de Trabalho e o QI Verbal e, como 

foi dito acima, pode-se dizer que esse subteste avalia habilidades verbais da memória de 

trabalho. Nenhuma correlação do Índice de Memória de Trabalho foi encontrada dentre os 

sujeito que não frequentam o ensino regular. Esse fato pode ser entendido pelos escores muito 

distintos em relação aos resultados do outro grupo e quando comparado ao grupo no total, 

cujas médias aumentam devido às médias do grupo que frequentam escola regular. Essa 

diferenciação pode ser um sinal de como a estimulação e aumento do repertório fornecido 
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pela escola são fundamentais para ampliar e minimizar as dificuldades encontradas por essa 

população. 

 

 

6.4. Caracterização e Análise dos Sujeitos Quanto aos QI e Quocientes do WISC-III e 

WISC-IV 

 

A análise das médias dos 11 sujeitos diagnosticados com Transtorno Global do 

Desenvolvimento Com Inteligência Preservada (Tabela 44) permite dizer que todas estão 

acima do quociente referência estabelecido por Bartak & Rutter (1976) para indivíduos com 

esse diagnóstico (QI maior ou igual a 70). 

As médias mais elevadas correspondem, em ordem decrescente, ao Quociente 

Compreensão Verbal, ao QI de Execução e ao Quociente Organização Perceptual, dados que 

confirmam a teoria de Mayers & Calhoun (2008).  

Por outro lado, as médias que possuem menores valores dizem respeito ao Índice de 

Memória de Trabalho e Quociente Resistência à Distração corroborando com os estudos e 

achados dos autores já citados. De acordo com eles, essas pessoas apresentam inaptidão em 

atividades que exigem atenção, concentração, habilidades necessárias para um bom 

desempenho da memória de trabalho, além de dificuldades em construir um sistema de redes 

importante para o armazenamento temporário das informações. 

A diferença das médias do Quociente Resistência à Distração e do Índice de Memória 

de Trabalho pode indicar, como já mencionado, maior fidedignidade da medida de memória 

de trabalho, pois este último descreve mais precisamente essa capacidade. 

 

 

 



 

 

152 

• QI e Quocientes e Escolaridade 

 

Os diversos valores adquiridos através de análises dos subtestes e posterior obtenção 

dos QI e Quocientes explicitam, claramente, a grande variação e, portanto, a não 

homogeneidade dos resultados. 

Esses resultados indicam escores mais baixos dos sujeitos que não frequentam ensino 

regular comparados aos que freqüentam esse ensino. O Quociente Resistência à Distração e o 

Índice de Memória de Trabalho apresentam, inclusive, médias abaixo da média estabelecida 

por Bartak & Rutter (1976) para os indivíduos com diagnóstico de Transtorno Global do 

Desenvolvimento Com Inteligência Preservada (QI maior ou igual a 70). Esse fato não 

invalida esses quocientes, pois os sujeitos que apresentam escores abaixo desse referencial, 

demonstram médias mais altas em outras habilidades.  

Os gráficos obtidos a partir dos dados dos quocientes desses grupos, assim como o 

gráfico dos resultados de todos os sujeitos juntos, apresentam desenho e variações muito 

semelhantes entre si, apesar da diferença de valores. Esses gráficos explicitam as habilidades 

com melhores desempenhos, já mencionadas acima. 

De maneira geral, é importante atentar-se para o fato de que, mesmo esses sujeitos 

sendo homogêneos no diagnóstico, eles possuem variações no desempenho de funções 

específicas. Esta diferenciação pode ser promovida pelo sistema regular de ensino ou 

selecionando os mais capacitados ou fornecendo ferramentas para lidarem com suas 

dificuldades. 
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6.5.  Caracterização e Análise dos Sujeitos Quanto à Memória para Desenhos do 

NEPSY-II 

 

O subteste Memória para Desenhos do NEPSY-II avalia a memória de trabalho visual 

analisando tanto o conteúdo quanto a habilidade espacial frente ao solicitado.  

Os dados obtidos revelam média abaixo da faixa normal padronizada pelo teste (de 9 a 

11) com déficits no conteúdo assim como no desempenho espacial (Tabela 47). Esses 

resultados corroboram com o estudo de Williams, Goldstein & Minshew (2006), com crianças 

diagnosticadas com Transtorno Global do Desenvolvimento Com Inteligência Preservada, que 

afirmam haver relativa inaptidão da memória de trabalho visual complexa bem como da 

espacial. Steele et al (2007) também salientam que o déficit da memória de trabalho espacial 

está ligado à quantidade de informação é demandada dessa memória. Esse déficit pode 

também estar relacionado às dificuldades de manter atenção (MAYES & CALHOUN, 2008) 

uma vez que a região cortical responsável por ambas funções é a mesma (STEELE ET AL, 

2007). 

 

• Memória para Desenhos e QI de Execução 

 

Apesar de serem duas medidas não comparáveis entre si, os resultados do QI de 

Execução (WISC-III) e do subteste Memória para Desenhos (NEPSY-II), foram analisados de 

acordo com a média padrão estabelecida para cada teste e, posteriormente, as avaliações dos 

escores foram correlacionadas.  

Ao comparar essas avaliações, é possível compreender uma grande diferença entre os 

dois subtestes evidenciando dificuldade em correlacioná-las. No entanto, é possível perceber 

que há uma diferença no que compete à avaliação de como os resultados se comportam frente 

às médias padronizadas para cada bateria de teste. Enquanto o QI de Execução apresenta 
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média acima do padronizado para a população avaliada por Bartak & Rutter (1976), o subteste 

Memória para Desenhos demonstra média muito abaixo da faixa padrão (9 a 11). 

 

• Memória para Desenhos e Escolaridade 

 

Os escores dos 11 sujeitos avaliados indicam maiores médias dos que freqüentam 

instituição de ensino regular em comparação aos que não freqüentam esse ensino. 

Através da análise estatística, foram identificados 3 grupos (clusters). Os clusters 1 e 2 

apresentam médias abaixo da faixa normal identificada pelo teste e, somente o grupo 3 possui 

média dentro do padronizado. 

Esses dados identificam o papel do ensino regular como agente de diferenciação entre 

sujeitos com mesmo diagnóstico, apesar de, nesse caso, o cluster 2, também ser formado por 

sujeitos que freqüentam esse ensino e possuir média abaixo da faixa normal que é de 9 a 11. 

Esse fato pode ter como base a dificuldade encontrada pelos sujeitos com diagnóstico de 

Transtorno Global do Desenvolvimento em memória visual identificada por estudos 

realizados por Williams, Goldstein & Minshew (2006) e Steele et al (2007). 

Ainda a partir da análise estatística, é possível identificar, dentre os sujeitos que 

freqüentam ensino regular, correlação entre Memória para Desenhos tanto com o QI Total, 

com o QI de Execução quanto com o Quociente de Organização Perceptual. Esses resultados 

comprovam uma hipótese de que a memória visual tem correlação com habilidades executivas 

avaliadas pelo teste WISC-III sendo possível concluir que esse subteste avalia capacidades de 

execução da memória de trabalho. No entanto, essas comprovações não acontecem no caso de 

sujeitos que não freqüentam o ensino regular uma vez que não há correlações desse subteste 

com os quocientes. Esse dado pode ter uma explicação pautada na questão de a escolaridade 

promover melhores desempenhos e respostas mais genuínas com as habilidades avaliadas.  
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7. Considerações Finais 

 

Os fenômenos cognitivos dos sujeitos com diagnóstico de Transtorno Global do 

Desenvolvimento Com Inteligência Preservada acerca de suas capacidades mnemônicas 

constituíram o objetivo deste estudo. O foco da investigação foi a memória de trabalho, tanto 

numa perspectiva semântica quanto visual. 

Para tanto, a investigação baseou-se na utilização de instrumentos padronizados que 

avaliam habilidades mentais em diferentes áreas de competências. Esses instrumentos 

empregados responderam de maneira satisfatória os objetivos, visto que permitiram 

compreender, a partir de uma análise quantitativa, como a memória de trabalho dos sujeitos 

com aquele diagnóstico se comporta. 

As dificuldades inerentes à condição do Transtorno Global do Desenvolvimento Com 

Inteligência Preservada indicam grandes déficits da memória de trabalho semântica e visual 

desses indivíduos, apesar de apresentarem melhor desempenho quanto à memória ligada às 

habilidades verbais, dados que corroboram com a literatura encontrada.  

A dificuldade desses indivíduos com relação à memória de trabalho é explicada pelo 

fato de eles não conseguirem estabelecer redes de conexões neurais necessárias para a 

interligação das novas informações com as memórias anteriormente constituídas.  

Desse modo, eles apresentam déficits frente ao novo, não conseguem ter iniciativa 

diante de uma determinada situação não conhecida. Precisam de um outro para mostrar-lhes o 

caminho e, a partir disso, se organizar para agir.  

Por esse motivo, a busca por rotinas extremamente rígidas é uma forma de minimizar 

essas dificuldades e facilitar a ação. Essa rotina de vida deles é prejudicada pelos 

acontecimentos da hipermodernidade onde as situações mudam de maneira rápida e 

imprevistos surgem a todo o momento. 
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Outra questão importante para se pensar é o fato de a memória de trabalho ser 

fundamental para a sobrevivência da espécie, ou seja, como garantir seu espaço territorial, 

como arranjar comida, como fugir do predador, além de como arrumar um parceiro e como 

defender sua cria. Por meio dela, por exemplo, é possível o aprendizado da língua ou o 

enfrentamento de situações. O prejuízo no funcionamento da memória de trabalho não é o 

principal fator de comprometimento, mas contribui para dificuldades na função adaptativa, na 

comunicação social e na resolução de problemas.  

É possível que os desafios apresentados pelas diferenças no funcionamento dessa 

memória impeçam esses indivíduos de adquirirem as informações necessárias para 

negociarem seu ambiente e limitem sua capacidade de organizar as informações com as quais 

são confrontados.  

O que auxilia esses indivíduos a se manterem vivos é o fato de a espécie humana ser 

uma espécie social, grupal e anti-seletiva. A temática de se manterem vivos implica, inclusive, 

em fazer com que os genes de cada ser se propaguem, perpetuando a espécie. Para isso 

acontecer, é preciso que haja um parceiro e um relacionar-se com ele. A dificuldade de 

relacionamento social dos indivíduos diagnosticados com o Transtorno Global do 

Desenvolvimento é fundamental para se pensar nesta situação. 

É importante, nesse sentido, que escolas, instituições, familiares e profissionais, 

envolvidos nesse contexto, criem recursos ou novas maneiras de ajudá-los a diminuir esses 

déficits encontrados para que eles consigam se adaptar mais facilmente ao ambiente em que 

vivem, já que não é viável que haja alguém ao lado deles para instrumentá-los o tempo todo. 

A variável escolaridade representou ponto chave nas análises realizadas a partir dos 

resultados obtidos. Os sujeitos da pesquisa freqüentam uma instituição de ensino não formal 

especializada no atendimento de crianças e adolescentes com diagnóstico de Transtorno 



 

 

157 

Global do Desenvolvimento. Dentre esses, seis também freqüentam o sistema regular de 

ensino. 

Pela análise dos dados constatou-se melhores recursos intelectuais dos indivíduos que 

freqüentam o ensino regular. Esses dados fornecem indícios de como essa escola faz o 

processo de inclusão. Ela seleciona os que têm a possibilidade de se saírem melhor. Dentre 

todos os que apresentam o mesmo diagnóstico, os que possuem melhores capacidades 

adaptativas e de enfrentamento são selecionados por esse ensino que fornecem ferramentas 

mais eficazes a fim de lidarem com as dificuldades. Isso faz com que, os sujeitos que antes 

eram homogêneos, se diferenciem. 

Assim, quanto menos o sujeito apresentar sinais indicativos do Transtorno Global do 

Desenvolvimento, mais facilmente ocorre a inclusão escolar. Com isso, pode-se pensar na 

hipótese de ser uma adversidade para a criança ou adolescente permanecer no ensino regular. 

É preciso, portanto, avaliações e acompanhamentos mais rígidos do processo de inclusão para 

que os termos da lei que a regulamentam sejam corretamente cumpridos. 

Vale destacar, também, a necessidade da precocidade nos diagnósticos de Transtorno 

Global do Desenvolvimento Com Inteligência Preservada. As dificuldades em buscar um 

diagnóstico muitas vezes por medo dos cuidadores de entrar em contato com algo que 

incomoda, fere, frustram as expectativas faz com que esse diagnóstico seja fornecido 

tardiamente, numa época em que muito já poderia ter sido feito.  

Por outro lado, quando as barreiras do medo, vergonha, preocupação ou outros 

sentimentos e pensamentos envolvidos são superadas, muitas vezes, a inexperiência, temores 

e inseguranças profissionais ou até desconhecimento atrasam uma melhor compreensão do 

caso e das formas mais eficazes de buscar ajuda e desenvolver os potenciais que garantem 

resultados mais eficientes e adaptados ao mundo sempre em consonância com as 

particularidades. 
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A extrema facilidade em lidar com alguns aspectos do universo que circunda a todos, 

contrasta com dificuldades específicas, muitas vezes pontuais que permite refletir sobre 

questões práticas do tipo “O que fazer para transformar ou resgatar quem se afasta, por um 

momento que seja, do padrão de ‘normalidade’?”, “Por que tão diferentes, tão distantes... e, ao 

mesmo tempo, tão iguais e próximos?”. Perguntas que, por mais que a ciência avance e 

máquinas hipermodernas sejam construídas, serão dificilmente respondidas se não houver 

uma atitude de deixar de olhar para si e olhar para o outro com os olhos da alma, ver, de fato, 

esse outro que muitas vezes não quer deixar de ser como é, não quer se transformar na 

“massa” nem permite ser moldado por um mundo que ainda visa a uniformidade de 

pensamentos para evitar entrar em contato com a maior das verdades... que todos são únicos, 

com suas igualdades e, especialmente, com suas infinitas diferenças. 

Pensando nos sujeitos desse estudo, faz-se necessário, portanto, dar voz a esse mundo 

interno que a muitos fascina e diversas vezes intriga. Ouvir o que há no “coração científico” 

de cada um desses seres que, mesmo de maneira diferente, pensam, sentem, sonham, 

planejam e esperam... 
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Anexo A 

 

 

Carta de Autorização do Sujeito Sobre a Pesquisa 

 

A presente pesquisa tem por objetivo investigar a memória de trabalho em sujeitos 

diagnosticados com Síndrome de Asperger. Será desenvolvida a partir da análise de subtestes 

de testes psicológicos (WISC ou WAIS) a serem aplicados, individualmente, durante o 

período escolar. A aplicação será realizada na própria instituição de ensino não acarretando 

deslocamento ou mudanças na rotina dos sujeitos. Estes serão selecionados pela própria 

instituição. A escolha pelo tema do estudo foi motivada pela particularidade no processo de 

memorização e utilização da informação armazenada pelos sujeitos diagnosticados com a 

referida síndrome. 

A pesquisa fará parte de uma dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

 Tratando-se da análise de instrumentos, para a realização do estudo será utilizado o 

método documental, que não oferece qualquer risco à população envolvida. O colaborador 

terá acesso aos resultados da pesquisa, sempre que solicitar.  Garante-se a confidencialidade e 

o sigilo do material pesquisado, bem como a não identificação dos participantes. 

 A pesquisadora se compromete a reverter em benefícios aos colaboradores os 

resultados da presente pesquisa, uma vez que permitirá conhecer esta população e suas 

funções cognitivas. A pesquisadora se compromete ainda a prestar contas dos resultados de 

suas pesquisas e a retribuir o favor prestado fazendo palestras na instituição a respeito de 

assuntos que sejam de seu interesse, dentro dos limites de sua capacidade.  

 

 

 

 

Ceres Alves de Araújo    Mariana Ferreira Leboreiro 

Pesquisadora responsável         Pesquisadora Interventora 

 

 

 



 

 

Anexo B 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o (a) senhor (a) 

___________________________________________________, responsável pela instituição 

___________________________________________________, onde estudam sujeitos da 

pesquisa, após leitura da CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO SUJEITO SOBRE A 

PESQUISA, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, não restando 

quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO de concordância em participar da pesquisa proposta. Fica claro que o sujeito 

de pesquisa, ou seu representante legal podem, a qualquer momento, retirar seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da 

pesquisa, e fica ciente que todo trabalho torna-se informação confidencial, guardada por força 

do sigilo profissional. 

 

 

                                                           São Paulo, ____ de _________________ de 200___. 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Colaborador 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo C 

 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o (a) senhor (a) 

___________________________________________________, responsável pelo (a) aluno 

(a) ___________________________________________________, após leitura da CARTA 

DE AUTORIZAÇÃO DO SUJEITO SOBRE A PESQUISA, ciente dos serviços e 

procedimentos aos quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e 

do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de concordância em 

participar da pesquisa proposta. Fica claro que o sujeito de pesquisa, ou seu representante 

legal podem, a qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da pesquisa, e fica ciente que todo 

trabalho torna-se informação confidencial, guardada por força do sigilo profissional. 

 

 

                                                           São Paulo, ____ de _________________ de 200___. 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Colaborador 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo D 
 
 
 

Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
 

 
 
 


