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Resumo 

Estudos nacionais e internacionais tentam investigar se fatores sociais podem 

influenciar na cognição humana. Considerando a realidade brasileira e suas 

particularidades, principalmente a educação, percebeu-se necessário a investigação 

das diferenças de desempenho de estudantes de escolas públicas e particulares, para 

verificar a hipótese da influência de fatores sociais em habilidades cognitivas. Este 

estudo tem como objetivo, portanto, avaliar se há diferenças na memória de crianças 

advindas de ambas instituições de ensino. A amostra contará com 66 crianças de 10 

a 12 anos sendo que os indivíduos serão divididos por idade e caráter público ou 

privado da escola em que estudam. Os Resultados apresentaram diferença 

significativa entre os grupos, com médias superiores no grupo de alunos de escolas 

públicas. 

Introdução 

Uma das conceituações de memória define-se por ser um conjunto de complexas 

funções neuropsicológicas e cognitivas, de caráter multimodal, que são intermediadas 

por processos que ocorrem em diferentes circuitarias neurais (ABREU; MATTOS, 

2010). Sendo assim, tal função permite ao indivíduo a manipulação de informações 

presentes, assimilando o mundo atual com o repertório de suas experiências 

passadas e também com a linguagem, sustentando uma lógica de pensamento, que 

possibilita a interação do indivíduo com o meio que o circunda (SQUIRE E KANDEL, 

2003). Existem diferentes tipos de memória, uma delas é a memória de longo prazo, 

que se divide em explícita, sendo subdividida em memória episódica, experiências e 

eventos particulares do indivíduo e a memória semântica, representação do meio 

externo, e a implícita que está relacionada com habilidades motoras e cognitivas. Há 

também a memória de curto prazo, que seria uma forma temporária de 

armazenamento de informação, de capacidade finita, conhecida também como 

memória operacional, que é composta por subsistemas cognitivos que auxiliariam no 

processo de manipulação das informações, sendo eles: o executivo central, a alça 

fonológica, o esboço visou-espacial e “buffer” episódico. Os diversos sistemas 

mnemônicos e suas respectivas subdivisões alteram-se no desenvolvimento da 

criança para à adolescência, consolidando-se na fase adulta e apresentando um 

declínio ao longo da vida.  



Considerando a realidade brasileira e suas particularidades, há hipótese de que 

fatores sociais podem oferecem impacto na cognição humana, entretanto é 

necessário investigar se tal influencia aplica-se também aos diferentes subsistemas 

de memória. Assim, faz-se necessário explorar esse tema, visando a contribuição 

científica sobre a memória em diversos contextos sociais.  

Objetivo 

Assim, o objetivo desse trabalho é verificar se há diferença nos diferentes 

subsistemas de memória de crianças advindas de instituições de ensino, públicas e 

privadas. 

Método 

Participantes: A pesquisa pretende estudar uma amostra de 66 crianças, com 

idades entre 10 e 12 anos, que serão divididos por idade e caráter público ou privado. 

Serão excluídos da amostra aqueles que possuírem alterações sensoriais graves, 

distúrbios psiquiátricos, neuropsicomotores ou neurológicos. A criança deverá ter 

nascido após a 36ª semana de gestação com, no mínimo, 2 kg. 

Instrumentos: Para a verificação dos critérios inclusivos, será aplicado As Matrizes 

Progressivas do Raven – como instrumento de avaliação dos aspectos gerais da 

inteligência. Será utilizado também o Questionário de Anamnese, sendo ele um 

instrumento formulado pelos pesquisadores responsáveis para ser respondido pelos 

representantes legais da criança, objetivando a elucidação de informações sobre o 

período gestativo, nascimento e desenvolvimento da criança, assim como verificar 

seus antecedentes escolares e suas condições socioeconômicas. E para a 

investigação dos processos de memória, o instrumento a ser utilizado é o Children´s 

Memory Scale (COHEN, 1997). Uma bateria de testes abrangentes que oferecem 

medidas de aprendizagem, funcionamento da memória, atenção e funções executivas 

em crianças com idade entre 5 a 16 anos.  

Procedimento: Esse projeto foi enviado ao Comitê de Ética da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, em seguida, foi realizado o contato com as escolas, 

solicitando a autorização do diretor e elucidando as indagações referentes à pesquisa 

por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que foi lido e assinado pela 

instituição de ensino. Após a assinatura do Termo, outro termo foi entregue aos pais, 

que autorizaram a participação de seus filhos na pesquisa, respondendo também ao 



questionário de anamnese. A coleta de dados teve início, com o agendamento de dias 

e horários com os pais ou responsáveis, na própria instituição, sessões individuais 

com cerca de 1 hora e 30 minutos cada.     

Análise de dados: A análise de dados parcial foi realizada por meio de análise 

descritiva dos dados obtidos, calculando as médias, os desvios-padrão de cada grupo 

nos subtestes. Depois disso, foi usado o teste T de Student, para comparar os dois 

grupos (escola pública e escola particular). O nível de significância adotado foi de 5%.  

Resultados Preliminares  

Os resultados encontrados até o momento indicam aparentemente médias 

superiores no grupo 1 (Escola Pública) em relação ao grupo 2 (Escola Particular) mas 

na maior parte dos subtestes, sem diferença estatisticamente significativa. Todavia 

foram encontradas diferenças significativas por meio do teste T de Student entre os 

grupos, em três subtestes da CMS, Localização de Pontos Recordação Tardia 

(p=0,037); Pares de Palavra Evocação Tardia Total (p=0,026) e Lista de Palavras 

Reconhecimento Tardio Total com (p=0,012).  
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