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RESUMO 

 

O presente estudo investigou, por meio de revisão bibliográfica, a relação das alterações da 

memória operacional no potencial de aprendizagem de adolescentes com Síndrome de Down. 

Caracterizada por uma anomalia cromossômica, a Síndrome de Down, pode apresentar deficiência 

intelectual, alterações no desenvolvimento físico global e na capacidade de memória operacional, 

que consiste na capacidade para armazenar informações que o cérebro está processando por um 

curto prazo de tempo e assegura a capacidade para manter e manipular informações nos processos 

que orientam tarefas cognitivas. A partir do aporte científico reunido para esta pesquisa foi possível 

perceber que há a necessidade de se investir em trabalhos que ampliem o conhecimento que 

associem o funcionamento cognitivo da pessoa com Síndrome de Down e a memória operacional.  

 

Palavras-chave: Síndrome de Down, memória operacional, adolescência, neuropsicologia 

educacional. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome de Down caracteriza-se por uma anomalia cromossômica, podendo apresentar 

deficiência intelectual e alterações no desenvolvimento físico global (PAPALIA e FELDMAN, 

2013). No Brasil, dados do Ministério da Saúde estimam que a cada 600 a 800 nascimentos, um 

tenha esta condição, sendo aproximadamente 08 mil novos casos por ano (BRASIL, 2012). Esta 

síndrome apresenta diversas e diferentes características que podem variar entre os sujeitos que a 

manifestam.  No contexto de aprendizagem, certas características específicas podem ser 

observadas nestes sujeitos, entre as quais Amoris e Deliberato (2016) destacam: dificuldades com 

a memória auditiva de curto prazo; com a linguagem expressiva e receptiva; dificuldades sensoriais 

(audição e visão); dificuldade em generalizar conceitos, entre outros. Também na condição do 

sujeito com Síndrome de Down podem ser observadas alterações na capacidade de memória 

operacional, que consiste na capacidade para armazenar informações que o cérebro está 

processando por um curto prazo de tempo (PAPALIA e FELDMAN, 2013).  

Freire (2013) afirma que a memória operacional assegura a capacidade para manter e 

manipular informações nos processos que orientam e efetivam tarefas cognitivas complexas. Desta 

forma, exerce papel fundamental na realização de atividades diárias, principalmente influenciando 

o cdesempenho profissional e escolar. 

Na experiência clínica e institucional das pesquisadoras, observou-se a dificuldade que os 

adolescentes com Síndrome de Down, apresentam em relação à capacidade de memória 

operacional. Estudos têm colaborado para a caracterização do perfil neuropsicológico destes 

indivíduos, destacando as áreas de forças e fraquezas (SILVERMAN, 2007 apud FREIRE, 2013). 

No entanto, autores como Lima, Sousa, Leite, Alchieri, Silva e Albuquerque (2009), apontam a 

necessidade de maiores estudos nesta área. 

A memória operacional nos adolescentes com Síndrome de Down apresenta-se ineficaz, 

dificultando a aprendizagem (BROADLEY et al., 1995; BIRD e CHAPMAM, 1994 apud LIMA, 

SOUSA, LEITE, ALCHIERI, SILVA e ALBUQUERQUE, 2009). Há uma maior dificuldade 

quanto à memória auditiva, do que a visual, o que prejudica a retenção da informação, pois segundo 
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Sternberg (2014), “as informações são armazenadas auditivamente (pelo modo como soam) ao 

invés de visualmente (pelo modo como aparentam ser)”. A capacidade geral de memória imediata 

auditiva é de retenção de sete itens segundo Sternberg (2014), e no indivíduo com Síndrome de 

Down esta capacidade pode estar extremamente reduzida. Sendo assim, seria pertinente 

compreender o funcionamento neuropsicológico destes adolescentes, ampliando discussões que 

possam vir a contribuir com o desenvolvimento de programas e instrumentos de intervenção que 

colaborem para aprimorar suas capacidades ou ainda, minimizar suas dificuldades, promovendo 

assim, uma melhor qualidade de vida (SCHWARTZMAN, 2003 apud FREIRE, 2013). 

A adolescência sendo uma fase de grandes transformações pode refletir as inseguranças e 

dúvidas desta etapa da vida na aprendizagem do indivíduo com Síndrome de Down. Assim, a 

presente pesquisa visa investigar, por meio de revisão bibliográfica, a relação das alterações da 

memória operacional no potencial de aprendizagem destes adolescentes, com a finalidade de 

contribuir para um aperfeiçoamento nas reflexões sobre seus avanços na aprendizagem acadêmica, 

nesta importante fase do desenvolvimento, na qual há a busca de uma identidade própria, de 

autonomia e da ampliação das relações com seus pares. 

 

SÍNDROME DE DOWN E MEMÓRIA OPERACIONAL 

 

A Síndrome de Down também chamada de trissomia do 21, é uma condição cromossômica 

causada por um cromossomo extra no par 21. O indivíduo com Síndrome de Down pode apresentar 

deficiência intelectual, atraso e alterações na linguagem e fala, atraso no desenvolvimento motor, 

e características físicas tais como, olhos amendoados, devido às pregas nas pálpebras, as mãos 

apresentam uma única prega na palma, membros mais curtos, hipotonia muscular, e língua protrusa 

(SCHWARTZMAN, 2003). 

Outras características podem ser observadas no indivíduo com Síndrome de Down como: 

alterações cardiovasculares, de crescimento e endocrinológicas, imunológicas, alterações 

respiratórias e pulmonares, dentárias, oftalmológicas, instabilidade e subluxação atlanto-axial 

(SCHWARTZMAN, 2003). 

A Society for Neuroscience (apud PAPALIA e FELDMAN, 2013), afirma que o risco da 

criança nascer com Síndrome de Down é maior em mulheres mais velhas. Assim, a tendência de 

retardar cada vez mais a gravidez têm resultado em um número maior de crianças nascidas com 

Síndrome de Down. Herrera (2004) aponta que a idade materna avançada eleva o risco de más 

formações, principalmente em anomalias de origem cromossômica. O autor afirma que em 

mulheres com idade superior a 40 anos, o risco de um bebê nascer com Síndrome de Down é de 1 
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para cada 52 nascimentos, já em mulheres entre 20 e 29 anos, este número cai para 1 em cada 1.350 

nascimentos. 

Freire (2013) aponta em sua dissertação de mestrado, a partir de Fidler (2005), que esta 

população pode apresentar níveis mais elevados de distração durante a execução de tarefas, e níveis 

mais baixos de persistência, interferindo na conclusão destas, e que são às vezes descritos como 

teimosos, sem força de vontade, características que podem contribuir para a recusa ao finalizar 

estas tarefas. Isto vai de encontro às características estereotipadas de que as pessoas com Síndrome 

de Down são afetuosas e de temperamento dócil, porém nem todos os indivíduos comportam-se 

desta maneira, muitos apresentam comportamento agressivo e agitado (WUO, 2007 apud FREIRE, 

DUARTE e HAZIN, 2012). 

Devido à anomalia cromossômica, ocorrem várias alterações nos processos maturacionais do 

Sistema Nervoso da pessoa com Síndrome de Down, interferindo, portanto, em várias áreas do 

desenvolvimento, porém nesta pesquisa haverá enfoque no desenvolvimento da capacidade de 

memória operacional, e suas consequentes alterações na aprendizagem. Freire (2013) destaca que 

o Sistema Nervoso também é modificável pelo ambiente, reforçando-se assim, a importância da 

estimulação precoce desta população. González e González (2007) destacam que uma diminuição 

generalizada do desenvolvimento intelectual pode ser causada pela falta de estimulação precoce.  

Zausmer (2007) evidencia que, “as limitações físicas e intelectuais da criança com Síndrome 

de Down podem ser modificadas por meio do manejo competente e do treinamento precoce”. A 

autora aponta que Feuerstein (1988) tem afirmado em numerosas publicações que: “a inteligência, 

tal como é medida nos testes tradicionais, não é uma qualidade imutável, mas pode ser aperfeiçoada 

por intervenção e mediação, nas quais o adulto intervém entre criança e meio ambiente”. 

Complementa ainda que:  

a intervenção precoce, especificamente, pode focalizar a melhoria do desenvolvimento 

sensório-motor e social do bebê. Também influencia processos mais complexos de 

aprendizagem. (...) a estrutura e o conteúdo de um programa de estimulação precoce 

devem ser enfatizados, ao invés do uso indiscriminado de estímulos não-específicos 

(ZAUSMER, 2007). 

Crianças com Síndrome de Down nascem com volume cerebral praticamente dentro do 

esperado, mas este volume se reduz até o início da vida adulta, especialmente no cerebelo, 

resultando em disfunções no equilíbrio e na coordenação motora, e na região do córtex pré-frontal 

e do hipocampo, o que resulta em problemas cognitivos (DAVIS, 2008; PENNINGTON et al, 

2003 apud PAPALIA e FELDMAN, 2013). González e González (2007) afirmam que a 

mielinização ocorre mais lentamente, interferindo no desenvolvimento do indivíduo, o que 

corrobora com Fonseca (2009), em que o autor afirma que a maturação cerebral e a 

neuroplasticidade são responsáveis pela capacidade adaptativa do indivíduo. 
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De acordo com Lent (2010) aprendizagem é o “processo de aquisição de novas informações 

que vão ser retidas na memória”, tornando assim, o indivíduo apto para direcionar seu pensamento 

e comportamento. Enquanto Relvas (2010) aponta que “a aprendizagem é uma modificação 

biológica na comunicação entre neurônios, formando uma rede de interligações que podem ser 

evocadas e retomadas com relativa facilidade e rapidez”. A autora afirma ainda que todas as áreas 

cerebrais estão envolvidas neste processo. 

Dias, Menezes e Seabra (2010), citam a pesquisa de Rowe e colaboradores (2006) que 

compararam aspectos do funcionamento executivo em indivíduos com Síndrome de Down e de 

indivíduos com diagnóstico de Transtorno de Aprendizagem e, mesmo o experimento sendo 

realizado com população adulta, os resultados são válidos para o entendimento das alterações 

executivas associadas a esta condição. Pareando os grupos em função de uma medida de 

vocabulário, constatou-se que, mesmo comparado a um grupo controle também comprometido, 

houve discrepância no funcionamento executivo dos participantes com Síndrome de Down, 

principalmente em medidas de flexibilidade e atenção sustentada. Então, o estudo apontou que o 

déficit nas funções executivas pode ser uma característica da Síndrome de Down, possivelmente 

decorrente de um prejuízo no desenvolvimento do córtex pré-frontal, no entanto não se discutiu a 

influência da deficiência intelectual nestas diferenças, indicando que tal questão deve ser 

investigada com outros estudos mais detalhados. As autoras indicam que na Síndrome de Down 

deve-se dar ênfase à avaliação neuropsicológica e, principalmente, das funções executivas e 

funções de memória, devido a alta incidência de demências em idade precoce nesta população. 

Lanfranchi et al (2010), realizou uma pesquisa em adolescentes com a síndrome, que corroborou 

com os estudos de Rowe (2006, apud DIAS, MENEZES e SEABRA, 2010). Em uma bateria de 

avaliação neuropsicológica, os participantes, adolescentes com Síndrome de Down e de 

desenvolvimento típico pareadas por idade mental, ficou evidente o comprometimento executivo 

nos adolescentes sindrômicos, com prejuízos, sobretudo, nas tarefas de flexibilidade, planejamento 

e resolução de problemas, memória de trabalho e inibição (DIAS, MENEZES e SEABRA, 2010). 

Outras pesquisas também realizadas por Lanfranchi (2010, apud FREIRE, 2013), revelaram 

que adolescentes com Síndrome de Down apresentam um déficit em relação ao funcionamento das 

funções executivas, entre elas a memória operacional. 

A memória operacional pode ser definida como a capacidade para armazenar informações 

que o cérebro está processando por um curto prazo de tempo (PAPALIA e FELDMAN, 2013). 

Este tipo de memória assegura a capacidade para manter e manipular informações nos processos 

que orientam e efetivam tarefas cognitivas complexas. É um sistema de capacidade limitada, que 

auxilia o processamento de informações operando como meio que permite a interação entre a 

percepção, a memória de longo prazo e a atuação sobre o ambiente (BADDLEY, 2003 apud 

MALLOY-DINIZ, PAULA, LOSCHIAVO-ALVARES, FUENTES e LEITE, 2010). Desta forma, 
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exerce papel fundamental na realização de atividades diárias, principalmente influenciando o 

desempenho profissional e escolar (FREIRE, 2013). 

Baddley e Hitch (1974 apud Malloy-Diniz, Paula, Loschiavo-Alvares, Fuentes e Leite, 2010) 

propuseram o modelo de funcionamento da memória operacional, que consiste em um sistema 

executivo central, que gerencia as informações, exercendo o controle atencional e coordenando as 

atividades realizadas simultaneamente. Este sistema central trabalha em conjunto outros dois 

sistemas: a alça fonológica, que mantém as informações verbais no sistema; e a alça visuoespacial 

que mantém as informações visuais e espaciais. O fluxo e a manutenção da memória operacional 

são controlados pelo lobo frontal, formando um circuito com os córtices sensoriais (alças verbal e 

visuoespacial) (CARTER, 2012). 

Duarte (2009) cita Santos e Mello (2004) em que afirmam que a memória operacional parece 

desenvolver-se especialmente entre a infância e a adolescência. A primeira autora complementa 

com Goldberg (2004), lembrando que o processo de mielinização é importante, sendo que a 

maturação cerebral conclui-se em torno de 18 anos, atuando no desenvolvimento de habilidades 

cognitivas, como a memória de trabalho. 

As dificuldades na memória operacional interferem desde o desempenho de atividades 

simples da rotina escolar, como lembrar de instruções (ENGLE, CARULLO e COLLINS, 1991 

apud SEABRA, MUNIZ, REPPOLD, DIAS, SIQUARA, TOURINHO, GURGEL e TEIXEIRA, 

2014), como também em tarefas que envolvam manutenção, processamento e armazenamento de 

informações, consideradas mais complexas (GATHERCOLE e ALLOWAY apud SEABRA, 

MUNIZ, REPPOLD, DIAS, SIQUARA, TOURINHO, GURGEL e TEIXEIRA 2014). Pesquisas 

apontam que a capacidade de memória operacional se torna mais relevante nos primeiros anos de 

escolarização, do que a capacidade intelectual (SEABRA, MUNIZ, REPPOLD, DIAS, SIQUARA, 

TOURINHO, GURGEL e TEIXEIRA, 2014). Estes autores também afirmam que em relação à 

aprendizagem escolar, as novas informações devem ser processadas e integradas ao conhecimento 

já adquirido. Desta forma, estando comprometida a capacidade de memória operacional, há 

sobrecarga de informações, tornando a aprendizagem mais lenta ou mesmo reduzida. 

Pesquisas identificaram déficits significativos de memória operacional em indivíduos com 

Síndrome de Down, tanto para material verbal, quanto visuoespacial. No entanto, com menores 

prejuízos no visuoespacial (JARROLD e BADDELEY, 2001; JARROLD, NADEL e VICARI, 

2008; RAITANO LEE, PENNINGTON e KEENAN, 2010 apud FREIRE e HAZIN, 2015). As 

autoras complementam com Bissoto (2005) que afirma que esta redução na memória auditivo-

verbal dificulta o acompanhamento de instruções faladas, principalmente se elas envolverem 

variadas informações ou orientações consecutivas. Esta limitação na retenção de informações de 

mensagens verbais interfere também na produção e no processamento da linguagem. Em geral, são 
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retidas somente algumas palavras ouvidas, e assim as frases não são adequadamente produzidas. 

Essa dificuldade também influencia o aprendizado da gramática e a sintaxe. 

Outros autores complementam apontando que a compreensão de frases e textos é 

condicionada à capacidade de memória operacional, pois esta é requerida e ativada para possibilitar 

a construção de significados (CLIFTON e DUFFY, 2001; VAN DEN BROEK, YOUNG, TZENG, 

e LINDERHOLM, 1999 apud NETTO, PRANDO, WONG, PUREZA, SCHERER, FONSECA e 

LANDEIRA-FERNANDEZ, 2011). A partir da reativação de informações antigas, e de 

conhecimento de mundo, as informações presentes no texto vão sendo modificadas e integradas às 

novas informações recebidas. Além de participar na compreensão da linguagem, a memória 

operacional também se torna fundamental na aprendizagem, raciocínio e solução de problemas 

(NETTO, PRANDO, WONG, PUREZA, SCHERER, FONSECA e LANDEIRA-FERNANDEZ, 

2011). 

 Flórez (1992 apud Lima, Sousa, Leite, Alchieri, Silva e Albuquerque, 2009) afirma que o 

desequilíbrio genético pode alterar a organização das áreas sensoriais específicas, associativas e 

pré-frontais do córtex cerebral, podendo influenciar todo o processamento da informação dentro 

do sistema nervoso, como seu recebimento, elaboração de um significado imediato e esquema 

temporal, e também, se necessário, a organização de uma resposta (reação motora), que pode ter 

um período de latência maior. Nadel (2003 apud Lima, Sousa, Leite, Alchieri, Silva e Albuquerque, 

2009), afirma que estas alterações resultarão no déficit intelectual apresentado pelas pessoas com 

Síndrome de Down, uma vez que influenciará o desenvolvimento de habilidades cognitivas como 

pensar, raciocinar e relembrar, os quais utilizam os recursos da linguagem, fazendo a dificuldade 

de aprendizagem e de memória parte do fenótipo da síndrome. 

Uma vez que a memória operacional interfere na linguagem, a capacidade de aprendizagem 

fica comprometida, pois a linguagem é responsável pela formação de conceitos, organização do 

pensamento, aquisição e retenção de conhecimento, conectando fatos e ampliando assim, a visão 

de mundo. Desta forma, na Síndrome de Down, o potencial para a aprendizagem pode estar, em 

maior ou menor grau prejudicado, devido às alterações da memória operacional, ficando o 

indivíduo, condicionado à qualidade da estimulação que lhe é oferecida, possibilitando assim, uma 

inserção e atuação no meio ambiente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista os autores pesquisados, considera-se que aprendizagem e memória são dois 

conceitos associados, pois é necessário reter as informações relacionadas ao que se está 

aprendendo, durante e depois do processo de aprendizagem. Na Síndrome de Down, observa-se 
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dificuldade na memória operacional, revelando alterações na codificação da informação, na 

atenção e em estratégias de recuperação da informação. A memória operacional consiste em um 

sistema que gerencia as informações, exercendo o controle atencional e coordenando as atividades 

realizadas simultaneamente, trabalhando em conjunto com outros dois sistemas: a alça fonológica 

e a alça visuoespacial. 

Nos indivíduos com Síndrome de Down, a memória auditiva apresenta-se mais defasada do 

que a memória visual. Estas alterações prejudicam o desenvolvimento da linguagem oral, escrita e 

da aprendizagem, sendo provavelmente um dos motivos de seu desenvolvimento lento. 

Com a presente pesquisa ficou evidente a interferência da memória operacional no potencial 

de aprendizagem dos adolescentes com Síndrome de Down. Porém, embora o perfil 

neuropsicológico destes adolescentes já tenha sido abordado na literatura, mais pesquisas são 

necessárias e com maior abrangência e acessibilidade ao público, para que seu funcionamento 

cognitivo seja melhor entendido, tanto por profissionais voltados ao atendimento clínico, e 

principalmente, quanto aos professores e pais, que convivem com estes adolescentes, para que 

possam identificar as dificuldades e intervir de maneira adequada e precocemente. 

Pesquisas demonstram que a estimulação precoce é fundamental, inclusive em outras 

situações de desenvolvimento atípico, porém, percebeu-se a necessidade de uma intervenção 

específica para a dificuldade de memória operacional na Síndrome de Down. Entretanto, ainda 

existem poucos estudos realizados sobre medidas de intervenção em relação à memória 

operacional nesta população. 
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