
Queridos associados da SBNp, 

Iniciamos nossa edição do mês de setembro com uma conversa 

muito interessante sobre neuropsicologia e Esclerose Múltipla com a 

neuropsicóloga Rachel Schlindwein-Zanini. 

 

Temos ainda o prazer de contar como entrevistado do mês o Prof. 

Dr. Guilherme Wood da Universidade de Salzburg, na Áustria  falan-

do um pouco sobre sua trajetória dentro da neuropsicologia brasilei-

ra e internacional. 

 

No relato de pesquisa, contamos com a contribuição do mestrando 

pela PUC-Campinas Rauni Jandé Roama Alves com o relato intitula-

do “Criatividade e suas relações com inteligência em crianças com e 

sem dislexia”. 

 

Para você não ficar de fora, ainda contamos com algumas informa-

ções sobre o Congresso Brasileiro de Neuropsicologia e Instituto 

Brasileiro de Neuropsicologia e Comportamento. 

 

Infelizmente o Boletim deste mês trás a nota de falecimento de uma 

das maiores neuropsicólogas do país, Beatriz Lefèvre (1928-2013). 

Nossos sentimentos. 
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Conversando sobre Esclerose Múltipla e Neuropsicologia 

 
Por: Rachel Schlindwein-Zanini  
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     A esclerose múltipla (EM) 

é uma doença auto-imune pro-

gressiva que gera a desmieliniza-

ção da substancia branca do sis-

tema nervoso central e promove 

danos psicológicos (cognitivos e 

emocionais), especialmente em 

adultos jovens (Schlindwein-

Zanini, 2012). Após 10 anos do 

início dos sintomas, 50% dos pa-

cientes estarão inaptos para as 

atividades domésticas e de traba-

lho (Rudick, 1999). A patogênese 

exata da esclerose múltipla é des-

conhecida (Chaudhuri, 2013). Há 

a definição de quatro subtipos 

padrão de EM, que seriam a Es-

clerose Múltipla Recidivante Re-

mitente; Esclerose Múltipla Se-

cundária Progressiva; Esclerose 

Múltipla Primária Progressiva; e 

Esclerose Múltipla Primária Reci-

divante (Lublin e Reingold, 1996).  

     É crescente a necessidade da 

avaliação neuropsicológica no 

cotidiano do acompanhamento e 

avaliação clínica da esclerose 

múltipla, necessitandocuidado do 

neuropsicólogo na escolha de 

instrumentos  adequados. Assim, 

estaavaliação neuropsicológica, 

cada vez mais, faz parte de proto-

colos de avaliação de EM em 

hospitais, e é feito rotineiramente 

no Hospital Universitário da Uni-

versidade Federal de Santa Cata-

rina (HU-UFSC), por exemplo 

(Schlindwein-Zanini, 2012).  Na 

prática profissional, percebe-se 

que prejuízos cognitivos podem 

estar presentes, como na área de 

memória e funções executivas, 

por exemplo. Sendo a fadiga, o 

sintomafísico mais citado. 

     Basicamente, há alguns ins-

trumentos que podem ser consi-

derados no manejo de pacientes 

com EM. Como a “Expanded Di-

sease Status Scale” - EDSS 

(Kurtzke, 1983) baseada no exa-

me neurológico de oito sistemas 

funcionais; o Inventário de Altera-

ções Neuropsicológicas – SZC 

(Schlindwein-Zanini e Cruz, s.d.), 

que busca auxiliar o profissional a 

realizar um breve levantamento 

dasalterações neuropsicológicas 

auto-relatadas pelo paciente nas 

áreas de concentração, irritabili-

dade, atenção, tomada de deci-

são, memória visual, memória de 

curto e longo prazo, planejamen-

to, oscilação de humor, indepen-

dência, orientação espacial e 

temporal, destreza manual, com-

preensão verbal, expressão ver-

bal e escrita (Schlindwein-Zanini 

et al, 2013); Bateria de Avaliação 

da Memória de Trabalho (Wood, 

Carvalho, Rothe-Neves e Haase, 

2001), que avalia velocidade de 

processamento de informações, 

armazenamento e coordenação 

de operações; Teste de Stroop 

(Spreen e Strauss, 1998), útil na 

verificação da modulação-inibição 

de resposta; Escala de Inteligên-

cia de Wechsler para  adultos-

WAIS III (Wechsler, 2004); Teste 

de aprendizagem auditivo-verbal 

de Rey – RAVLT, que avalia me-

mória recente, aprendizagem, sus-

cetibilidadea interferência, retenção 

a outras atividades e a memória de 

reconhecimento (Malloy-Diniz, Fu-

entes, Abrantes, Lasmar, Salgado, 

2010); entre outros.  

     O uso de instrumentos eentre-

vista adequados, associado ao co-

nhecimento da doença, permitem 

ampliar as possibilidades de diag-

nóstico e assistencia ao paciente e 

sua família. Neste sentido, comen-

ta-se que na pesquisa de Schlin-

dwein-Zanini (2012) observou-se 

que pacientes com EDSS mais ele-

vado apresentaram maior severida-

de da ansiedade do que outrospa-

cientes, queixas relativas a síndro-

me insônia, depressão, ansiedade 

e pânico estavam presentes, ob-

servando que indivíduos com EM 

podem apresentar distúrbios psico-

lógicos/neuropsicológicos 

(especialmente ansiedade e de-

pressão) interferindo em processos 

de aprendizagem, socialização 

eautonomia, indicando a necessi-

dade de intervenção de uma equi-

pe multidisciplinar.  

     Infelizmente, no momento, não 

há notícia de uma cura definitiva 

para estes  pacientes, mas há tra-

tamento, que inclui fisioterapia, in-

tervenção psicológica e neuropsi-

cológica, além de medicação, es-

pecialmente. Atualmente, as medi-

cações existentes incluem o fingoli-

mod, interferon beta-1a, interferon 

beta-1b, acetato de glatirâmer, mi-

toxantronae natalizumab. Adicio-

nalmente, atendimententos na área 

de fonoaudiologia, terapia ocupaci-

oal e educação física também são 

úteis.  

http://www.sbnp.com.br/
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     Neste sentido, cita-se que des-

de o estudo precursor de Miller, 

Newell e Ridley (1961), vários ex-

perimentos terapêuticos  foram 

realizados com drogas imunossu-

pressoras e com agentes imuno-

moduladores. Outros métodos de 

tratamento incluindo plasmaférese 

e transplante autólogo de células 

tronco foram estudados (Lana-

Peixoto et al, 2002).  

     É válido comentar que, muitos 

indivíduos  com EM tem vida lon-

ga, minimizando o quadro com 

tratamentos adequados e investin-

do na qualidade de vida. 
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ná-lo, estava querendo ver o que 

ainda faltava na minha formação, 

consegui uma bolsa do DAAD para 

fazer o doutorado na Alemanha e 

para lá fui. Aprendi técnicas de 

neuroimagem, cognição numérica e 

também a ser autodidata. Concluí-

do o doutorado fui fazer um post-

doc em Salzburgo, Áustria, onde 

peguei uma birra da cognição nu-

mérica da qual ainda não me curei 

completamente e resolvi voltar ao 

tema do envelhecimento cognitivo. 

Depois de Salzburg fui para Graz 

trabalhar com reabilitação neuropsi-

cológica, envelhecimento e neuro-

feedback e lá estou desde 2011.”  

 

SBNp:  Dentro da sua formação, 

qual diferencial você considera 

crucial para sua prática clínica e 

de pesquisador?  

Guilherme Wood:  “A combinação 

das disciplinas diferencial e experi-

mental da psicologia no estudo do 

cérebro são uma das referências 

mais importantes para mim. Tem 

uma frase de Murray e Kluckhohn 

de 1953 que diz o seguinte: “Sob 

certos aspectos cada pessoa é (i) 

igual a todas as outras pessoas (ii) 

igual a algumas outras pessoas (iii) 

igual a nenhuma outra pessoa”. 

Enquanto a psicologia experimental 

investiga os princípios universais 

da cognição e do funcionamento do 

cérebro, a psicologia diferencial 

quantifica as particularidades de 

cada população específica e, final-

mente, a clínica neuropsicológica 

confronta o neuropsicólogo com o 

universo irreprodutível de déficits e 

recursos de cada paciente. A neu-

ropsicologia para mim é privilegiada 

porque é capaz de oferecer instru-

mentos de investigação desses três 

SBNp:  Gostaria de começar 

agradecendo por nos conce-

der esta entrevista. Bom, você 

iniciou sua caminhada dentro 

da neuropsicologia na UFMG 

e após o mestrado foi para 

Europa. Gostaria que você 

contasse um pouco sobre co-

mo formação e trajetória nes-

sa área e também o que te fez 

escolhê-la . 

Guilherme Wood:  “Muito obri-

gado pela oportunidade de con-

ceder essa entrevista, Annelise, 

estou muito feliz pelo convite! 

Minha trajetória na neuropsicolo-

gia começou no quinto período 

da graduação em psicologia, a 

partir de quando tive a honra de 

trabalhar com o Professor Vitor 

Geraldi Haase. Ele foi o meu 

mentor e orientador de mestra-

do, foi com ele que aprendi a 

maioria do que sei a respeito da 

neuropsicologia e continuo 

aprendendo. Ele tem uma capa-

cidade incrível de entusiasmar e 

motivar as pessoas para o tra-

balho científico além de uma 

erudição, uma criatividade, uma 

determinação para o trabalho e 

uma intuição científica extraordi-

nárias. No laboratório do Vitor 

sempre houve uma conexão 

forte entre a investigação básica 

e a aplicação prática da neu-

ropsicologia, principalmente no 

que tange ao desenvolvimento 

de habilidades de diagnóstico 

neuropsicológico e intervenção. 

Esse ambiente intelectualmente 

estimulante e motivador foi mui-

to importante para moldar a mi-

nha identidade científica. Con-

cluindo o mestrado sobre o en-

velhecimento cognitivo e técni-

cas de treinamento para contor-

níveis do problema. Tem um coro-

lário prático desse princípio, que é 

o domínio de uma banda larga de 

diferentes métodos de investiga-

ção. Por causa do caráter alta-

mente interdisciplinar da neu-

ropsicologia, é necessário ter 

mais de uma carta na manga 

quando se trata de responder a 

questões teóricas e empíricas.” 

 

SBNp:  Bom, eu sei que você é 

professor da Universidade de 

Graz na Àustria, mas gostaria 

que você contasse um pouco 

sobre sua linha de pesquisa, 

sua rotina como pesquisador/

professor/chefe de departamen-

to. Você faz isso tudo mesmo? 

Corrija-me se eu estiver errada. 

Guilherme Wood:  “Faço sim, de 

uma certa maneira. Meus post-

docs e doutorandos são quem 

fazem a parte realmente divertida 

do trabalho, coletam dados e fa-

zem análises. O momento na mi-

nha semana que mais prezo é 

quando sou solicitado por algum 

membro do meu laboratório, que 

por alguma razão empírica ou 

teórica não consegue progredir no 

seu trabalho. É nesses momentos 

que ainda me realizo como cien-

tista. Por causa das minhas obri-

gações didáticas e administrati-

vas, e da necessidade constante 

de aquisição de verbas de pesqui-

sa para sustentar meu laboratório, 

normalmente só vejo meu pessoal 

quando os dados já estão prontos 

para que escrevamos os papers e 

planejemos os estudos futuros. 

Ter post-docs assim é uma bên-

ção, pois eles sabem o que fa-

zem! ” 

Prof. Dr. Guilherme Wood 
 

Por: Annelise Júlio-Costa 
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lógica, genética comportamental e 

assim por diante. Isso pode ser 

prejudicial à carreira, porque man-

ter-se atualizado em um campo de 

pesquisa já toma tempo, imagine 

três ou quatro. Para mim é muito 

contra produtivo e impede que mi-

nha produção seja maior e melhor.” 

SBNp:  Você ainda está em início 

de carreira, mas qual(is) da(s) 

suas contribuições você consi-

dera mais importante para neu-

ropsicologia? 

Guilherme Wood:  “Não sei se é 

possível chamá-las de minha con-

tribuição para a neuropsicologia. 

Eu escrevi meu doutorado e publi-

quei vários papers sobre o efeito 

SNARC, inclusive uma meta-

análise, que segundo o google 

scholar é o meu paper mais citado. 

Ainda assim esse trabalho todo só 

me levou à conclusão de que o 

efeito SNARC não tem nenhum 

significado especial e muito menos 

uma utilidade, seja ela teórica, di-

agnóstica ou clínica. Isso não signi-

fica que os estudos que fiz sejam 

ruins, o problema é que o tema é 

um beco sem saída. Ter identifica-

do o beco e ser honesto a respeito 

da sua existência é, por assim di-

zer, minha contribuição negativa 

para a neuropsicologia. Uma contri-

buição mais positiva está saindo do 

meus estudos atuais sobre neuro-

feedback e reabilitação neuropsico-

lógica. Até agora encontramos evi-

dência de plasticidade na conectivi-

dade anatômica, na coerência e 

frequência da atividade elétrica e, 

naturalmente, no desempenho 

comportamental dos pacientes. 

Contudo, ainda é cedo para avaliar 

SBNp:  Qual a principal linha de 

pesquisa do grupo que você co-

ordena? Conte-nos um pouco 

sobre ela. 

Guilherme Wood:  “Nomear uma 

linha de pesquisa como a principal 

seria injustiça. Os projetos em an-

damento momentaneamente, os 

quais tem sido muito bem sucedi-

dos se relacionam com os seguin-

tes temas: 

1) Determinação de causas 

gerais e específicas para 

mudanças na resposta 

BOLD relacionadas à idade. 

2) Emprego de treinamento de 

neurofeedback em ambiente 

domiciliar como uma ferra-

menta na reabilitação de dé-

ficits cognitivos associados 

ao acidente vascular cere-

bral. 

3) Emprego de técnicas de rea-

lidade virtual como uma fer-

ramenta na reabilitação de 

habilidades de navegação e 

orientação espacial associa-

dos ao acidente vascular 

cerebral. 

4) Emprego de técnicas de mo-

vimento passivo guiado por 

robô como uma ferramenta 

na reabilitação da motricida-

de dos membros superiores 

após um acidente vascular 

cerebral. 

SBNp:  Hoje você é um grande 

pesquisador, com reconheci-

mento internacional, mas quais 

foram os maiores desafios que 

você teve que enfrentar até 

aqui?  

Guilherme Wood:  “Não sou gran-

de coisa nenhuma, isso é exagero 

seu. O maior desafio que tenho na 

minha vida é focar meus interesses 

em um número restrito de tópicos. 

Um péssimo hábito que eu tenho é 

de me deixar interessar por tópicos 

muito díspares, como processa-

mento numérico, envelhecimento 

cognitivo, reabilitação neuropsico-

o potencial dessa abordagem de 

uma maneira mais geral. Em cinco 

anos poderei te dizer com mais 

propriedade.” 

SBNp:  Quais as vantagens e 

desvantagens de ser pesquisa-

dor na Europa?  

Guilherme Wood:  “Uma grande 

vantagem é o ambiente intelectual 

rico e competitivo, no qual proble-

mas empíricos e científicos são 

discutidos contínua e abertamente 

de uma maneira colegial, transpa-

rente e direta. Esse ambiente con-

fronta de um modo contínuo cada 

um com suas próprias limitações, 

erros e sua incompletude. Apesar 

de essa confrontação ser dura para 

o ego, ela aguça o raciocínio e me-

lhora muito a qualidade do trabalho 

científico. Eu sempre volto para 

casa arrasado e me sentindo um 

pouco inferior depois do workshop 

europeu de neuropsicologia cogniti-

va, mas esse sentimento é o que 

me dá forças para me superar até a 

próxima edição. Uma outra vanta-

gem é o acesso a técnicas moder-

nas de aquisição de dados fisiológi-

cos e de neuroimagem, que fortale-

cem e complementam dados com-

portamentais. Uma última vanta-

gem é que o currículo de psicologia 

é carregado de disciplinas práticas 

em tópicos da neurociência. Os 

alunos já ingressam no meu labora-

tório com experiência coletando 

dados de EEG e uma boa forma-

ção em processamento de dados, 

estatística e psicometria. Uma 

grande desvantagem de ser pes-

quisador na Europa é burocracia 

decorrente do exílio e a duração 

limitada dos contratos de trabalho, 

que fazem da vida algo bastante 

inseguro e difícil de planejar a lon-

go prazo. Uma outra desvantagem 

da Alemanha e da Áustria é a longa 

duração da qualificação do cientista 

antes de poder se tornar professor. 

Para habilitar-se a concursar para o 

cargo de professor são necessários 

não um, mas dois doutorados. Essa 

estrutura é antiquada e afugenta 

pesquisadores de fora, por ser de-

masiado exigente. 
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(...) “Para habilitar-se a concur-

sar para o cargo de professor 

são necessários não um, mas 

dois doutorados. Essa estrutu-

ra é antiquada e afugenta pes-

quisadores de fora, por ser 

demasiado exigente” (...)  
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lógica do pensamento e regras do 

debate científico nunca passare-

mos à vanguarda da (neuro)

ciência. Ao menos não como na-

ção, mas somente como mentes 

isoladas. Cientistas brilhantes já 

os há no Brasil atual em mesmo 

número que em qualquer outro 

lado, mas estamos desperdiçando 

seu potencial por não oferecer-

lhes um ambiente de trabalho 

mais adequado.” 

SBNp:  No Brasil, um dos prin-

cipais temas de polêmica na 

área de neuropsicologia é quan-

to ao usos de instrumentos e o 

movimento que alguns conse-

lhos profissionais fazem no in-

tuito de restringí-los (os testes) 

a estas classes. Existe isso na 

Europa? Você trabalha num de-

partamento de Neuropsicologia, 

este departamento é interdisci-

plinar? Como a pluralidade in-

trínseca à área é administrada 

por aí?  

Guilherme Wood:  “A minha ex-

periência na Alemanha e Áustria é 

que as funçoes de cada membro 

das equipes interdisciplinares é 

muito bem delimitada. Em decor-

rência, há poucos motivos para 

conflito entre os diferentes profis-

sionais porque nesses países a 

estrutura das equipes interdiscipli-

nares já existe há décadas e –

esse é um dos pontos mais impor-

tantes de todos- tem cobertura 

quase total pelo seguro de saúde, 

que nesses países é obrigatório. 

No Brasil, as primeiras experiên-

cias verdadeiramente interdiscipli-

nares são mais raras e bem mais 

recentes. Além do mais, o modelo 

adequado para as equipes ainda 

está em fase de elaboração e refi-

namento, cada um ainda está lu-

tando pelo seu espaço no cenário 

geral. Mas o cenário está mudan-

do rapidamente entre outras ra-

zoes por causa de uma tomada 

de consciência de que os custos e 

os transtornos associados a uma 

reabilitação incompleta ou malfei-

ta são altos demais para serem 

repassados à sociedade. Daí sur-

ge o esforço conjunto em combi-

SBNp:  Você acredita que a for-

mação de pesquisador ofereci-

da nos EUA e na Europa são 

melhores que a brasileira? Por 

que?  

Guilherme Wood:  “Eu só posso 

responder a essa pergunta com 

respeito à Alemanha e a Áustria. 

Entre os dois países há diferenças 

marcantes e a Alemanha é superi-

or à Áustria, mas nos dois casos a 

formação é bem superior à do 

Brasil. Há várias razões para isso. 

A primeira é que a educação cien-

tífica centrada nas disciplinas 

STEM (science, technology, engi-

neering, and mathematics) nesses 

países começa no ensino básico e 

é levada muito a sério. Eu tenho 

ouvido dos sucessos das crianças 

brasileiras em olimpíadas interna-

cionais de matemática. Se essa 

tendência se mantiver será um 

grande progresso. No meu ver, 

esperar que a graduação ou pós-

graduação sejam suficientes para 

formar a mente dos cientistas é 

uma ilusão. A curiosidade, ceticis-

mo metódico e rigor lógico pró-

prios da investigação científica 

têm de ser treinados desde a in-

fância, já que são o catecismo do 

sucesso na civilização moderna. A 

segunda razão para a superiorida-

de européia é o problema cultural 

do brasileiro com o debate científi-

co. O brasileiro acha que discus-

são é briga e prefere muitas vezes 

ser polido com o colega a debater 

honestamente com ele sobre a 

qualidade do seu trabalho. Como 

escreveu Arthur Rimbaud: ‘Par 

délicatesse J’ai perdu ma vie’ e 

isso se aplica à atividade científica 

também. A falta de crítica é um 

veneno para a ciência. A produção 

científica brasileira cresceu muito 

nos últimos dez anos mas seu 

impacto relativo diminuiu proporci-

onalmente. Isso é um indício de 

que a produção científica brasilei-

ra é pouco criativa e muito imitati-

va. Para contornar esse problema 

é necessário intensificar o investi-

mento atual na formação científica 

desde o ensino básico. Sem uma 

elite de jovens bem treinados na 

nar as competências de múltiplos 

profissionais para incrementar o re-

sultado do esforço de reabilitação. É 

natural que nesse processo cada 

grupo profissional queira ampliar o 

seu quinhão o mais que possa. 

Quem for o primeiro a ter o tratamen-

to reconhecido e pago pelos planos 

de saúde vai se estabelecer. Com 

respeito à restrição ao uso de testes 

tenho que dizer, numa nota mais 

pessoal, eu tenho ojeriza a toda re-

serva de mercado baseada em títu-

los profissionais inespecíficos. Quem 

tem formação específica -e só quem 

tem formação específica- deve ter o 

direito de empregar os instrumentos 

de diagnóstico ou reabilitação. Con-

tudo, as portas da qualificação espe-

cífica devem, no meu ver, estar aber-

tas a profissionais das mais diversas 

origens.” 

SBNp:  O que você acha da profis-

sionalização do cientista?  

Guilherme Wood:  “Essa é uma 

questão bastante complexa. Por um 

lado é inegável a necessidade de 

conceder um status trabalhista aos 

doutorandos e post-docs. Na Alema-

nha, Holanda, Áustria, França e Grã-

Bretanha a maioria absoluta dos es-

tudantes têm contratos de trabalho e 

direito a previdência social, plano de 

saúde, férias, abono de Natal e todas 

as outras vantagens de um trabalha-

dor. No Brasil, a estrutura é baseada 

na concessão de bolsas e provém de 

uma época em que todo mundo já 

tinha emprego fixo na universidade 

mesmo antes de terminar o mestra-

do. A bolsa era só para dar mobilida-

de ao estudante, já que os direitos e 

contribuições trabalhistas já estavam 

todas contempladas de antemão. O 

que precisamos no momento atual é 

um modelo de contratação que ga-

ranta os direitos trabalhistas justos 

aos estudantes de doutorado e post-

doc para o período de estudos sem 

que isso leve a complicações jurídi-

cas posteriores para seus emprega-

dores. Nesse contexto não consigo 

antever como o reconhecimento da 

profissão de cientista poderia contri-

buir positivamente para a discussão, 

até acredito num impacto negativo.  
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dequada para a sociedade sao al-

tos demais e o neuropsicólogo do 

desenvolvimento tem muito a dizer 

a respeito das possibilidades de 

diagnóstico e intervenção em trans-

tornos do desenvolvimento. Outras 

áreas em que a neuropsicologia 

tem muito a oferecer são a (re)

orientação vocacional e a reabilita-

ção voltada para o regresso à car-

reira após uma lesão cerebral. Um 

outro ponto de inserção importante 

para a neuropsicologia é o exame 

de qualificação para o trânsito. Só 

um neuropsicólogo está realmente 

em condições de avaliar a habilida-

de de direção em indivíduos com 

lesões cerebrais. Em todos esses 

casos é necessário ampliar o ins-

trumentário do neuropsicólogo com 

mais testes de lápis-e-papel e com-

putadorizados, mais instrumentos 

de reabilitação, principalmente 

aqueles que podem ser utilizados à 

distância pelos pacientes, pois as-

sim se resolve problemas de custo, 

mobilidade e acessibilidade do tra-

tamento para o paciente. Para isso 

é preciso investimento, sem testes 

bem normatizados é impossível 

fazer diagnóstico correto. Nesse 

sentido instituições como a SBNp 

podem ajudar muito criando um 

fundo para desenvolvimento e nor-

matização de testes, criando e ad-

ministrando uma rede nacional de 

parceiros para agilizar e baratear a 

normatização de instrumentos diag-

nósticos e de reabilitação. Além 

disso é de interesse público que 

bons testes sejam desenvolvidos e 

responsabilidade do governo que 

haja as condições para que esses 

testes sejam desenvolvidos e apri-

morados.” 

SBNp:  Qual seu conselho para 

um aluno de graduação que está 

iniciando na neuropsicologia? E 

para um aluno de pós-

graduação? (Desiste enquanto é 

tempo e vai fazer engenharia 

(risos))  

Guilherme Wood:  “Engenharia 

com certeza não é uma má opção! 

(risos) Mas a neuropsicologia tam-

SBNp:  Você pensa em voltar 

para o Brasil algum dia? Por 

que?  

Guilherme Wood:  “Sim, penso, 

mas no momento não vejo co-

mo. No meu laboratório eu te-

nho quinze mestrandos, cinco 

doutorandos e três post-docs. 

Se voltasse hoje ao Brasil não 

teria nem direito a orientar um 

mestrando sequer e precisaria 

iniciar minha carreira de novo 

desde o chão. Até que a legisla-

ção regulando a admissão de 

professores seja corrigida e con-

temple a experiência prévia de 

cada um, é suicídio profissional 

regressar ao Brasil depois de 10 

anos de experiência profissional 

no exterior.” 

SBNp:  Com um olhar de es-

trangeiro, como você percebe 

a neuropsicologia brasileira 

hoje? E quais perspectivas 

você vislumbra?  

Guilherme Wood:  “Mais preci-

so seria dizer com olhar de exi-

lado! A neuropsicologia está em 

pleno desenvolvimento no Bra-

sil. A neuropsicologia científica 

tem que empregar com mais 

afinco os métodos neurocientífi-

cos disponíveis como EEG, 

MRI, NIRS, TDCS e TMS uma 

vez que uma neuropsicologia 

baseada somente na avaliação 

psicométrica de casos isolados 

já deixou há muito tempo de ser 

o método de referência da neu-

ropsicologia. A neuropsicologia 

clínica tem que lutar pelo seu 

espaço em áreas críticas nas 

quais outros profissionais não 

estão devidamente capacitados 

para oferecer assistência ao 

paciente. Com o aumento na 

sobrevida dos pacientes neuro-

lógicos o custo de uma reabilita-

ção malfeita é extraordinário. 

Um outro campo muito impor-

tante é a neuropsicologia do 

desenvolvimento. Uma vez 

mais, os custos de uma educa-

ção precária, incompleta e ina-
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Professor da Universidade de      

Salzburg, na Áustria  Possui        

graduação e mestrado na UFMG, e 

Ph.D. na Alemanha.  

bém não é tão má assim. Se o 

objetivo é se tornar um bom neu-

ropsicólogo clínico, uma formação 

sólida em diagnóstico é imprescin-

dível e começa com um bom do-

mínio da psicometria, psicologia 

cognitiva e das teorias de testes. 

Só quem conhece a fundo as pro-

priedades dos seus próprios ins-

trumentos de diagnóstico é capaz 

de usá-los corretamente e eventu-

almente aprimorá-los ou até criá-

los. Experiência clínica também é 

essencial, mas só terá valor caso 

o estudante esteja bem preparado 

para aproveitá-la. Se o objetivo do 

estudante é se tornar um neu-

ropsicólogo científico, uma forma-

ção sólida em processamento de 

sinais, programação, psicometria 

e planejamento de experimentos é 

essencial desde o começo, quem 

chega ao doutorado sem domínio 

dessas áreas simplesmente per-

deu o bonde. Dominar ao menos 

uma técnica eletrofisiológica ou de 

neuroimagem também ajuda bas-

tante.  
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talento e pelas produções criativas 

(Kim & Ko, 2007). Chakravarty 

(2009b) descreve e especula sobre 

alguns casos de grandes gênios da 

humanidade, como Leonardo Da Vinci 

e Albert Einstein, que provavelmente 

eram disléxicos, e que tal diferença 

anatômica cerebral poderia estar pre-

sente. 

Uma busca na literatura nacional 

não apontou trabalhos que investigas-

sem esse padrão de dupla excepcio-

nalidade em disléxicos, sendo verifi-

cada, então, a necessidade de estu-

dos que buscassem esclarecer rela-

ções entre os dois quadros. Dessa 

forma, propôs-se a presente pesqui-

sa, que já se encontra em andamento 

pelo programa de mestrado em Psico-

logia da Pontifícia Universidade Cató-

lica de Campinas, e que objetiva com-

parar o desempenho criativo de crian-

ças disléxicas (Grupo Caso - GC) com 

o de crianças sem dificuldades em 

leitura e escrita (Grupo Não Caso - 

GN). Além disso, será investigado até 

que ponto a inteligência pode influen-

ciar o desempenho criativo de ambos 

os grupos. O GC será encontrado no 

Ambulatório de “Neuro-Dificuldades 

de aprendizagem” do Hospital de Clí-

nicas da Universidade Estadual de 

Os transtornos de aprendiza-

gem se caracterizam como um con-

junto de dificuldades relacionadas 

com a aquisição de conhecimentos 

acadêmicos e que comumente estão 

atreladas a um funcionamento não 

esperado do Sistema Nervoso Cen-

tral (Ciasca, 2003). As áreas que 

podem estar afetadas são as da ma-

temática (discalculia), da escrita 

(disgrafia) e da leitura (dislexia). Es-

pecificamente esse último é o que 

causa maiores dificuldades escolares 

(Lyon, Shaywitz & Shaywitz, 2003).  

Estudos internacionais vêm evi-

denciando não somente habilidades 

cognitivas deficitárias características 

a esse quadro, mas também habili-

dades que possam estar mais de-

senvolvidas (Sousa, 2009). Esse 

padrão tem sido estudado dentro de 

um quadro denominado “dupla ex-

cepcionalidade” (Schultz, 2009), no 

qual seria possível notar, por exem-

plo, a existência de um bom desem-

penho criativo em indivíduos disléxi-

cos. Trabalhos teóricos de estudos 

de caso apontam para o fato de que, 

de modo geral, crianças com trans-

tornos de aprendizagem podem 

apresentar um desempenho criativo 

acima do esperado (Chakravarty, 

2009a; Cohn & Neumann, 1977). 

Especificamente em relação à disle-

xia, provavelmente esse padrão seria 

explicado por condições cerebrais: 

haveria um desenvolvimento diferen-

ciado do hemisfério direito, principal-

mente em relação ao lobo parietal, 

sendo tal condição responsável pelo 

Campinas (UNICAMP). O GN em es-

colas que atendam a faixa etária que 

abrangerá essa pesquisa. Pretende-se 

investigar 20 crianças de cada grupo, 

com a faixa etária de oito anos a 11 

anos e oito meses. 

Para o levantamento da criativida-

de será utilizado o “Teste de Criativida-

de Figural Infantil” (Nakano, Wechsler 

& Primi, 2011) e para inteligência o 

teste “Matrizes Progressivas Coloridas 

de Raven” (Angelini, Alves, Custódio, 

Duarte & Duarte, 1999). Ainda no le-

vantamento do grupo sem dificulda-

des, será utilizado um questionário 

para os pais e uma entrevista semies-

truturada para os professores a fim de 

eliminar critérios diagnósticos para 

dislexia. Será utilizado também o 

“Teste de Desempenho Esco-

lar” (Stein, 1994), com o objetivo de 

identificar crianças com desempenho 

em leitura e escrita esperado para a 

idade e série. 

Espera-se que mesmo que não 

sejam encontrados resultados indicati-

vos de um melhor desempenho criati-

vo em disléxicos, essa pesquisa venha 

contribuir para a compreensão da cria-

tividade enquanto uma habilidade que 

quando reconhecida, ou até mesmo 

desenvolvida (Wechsler, 1998), forne-

ce uma variedade de possibilidades 

para que se possa encontrar satisfa-

ção pessoal e profissional (Alencar, 

1998), especialmente pensando-se no 

quadro da dislexia, que comumente 

acompanha dificuldades tanto em as-

pectos emocionais quanto comporta-

mentais (Lima, Salgado & Ciasca, 

2011). 

 
Criatividade e suas relações com inteligência em crianças com e sem dislexia  

 
Por:   Rauni Jandé Roama Alves, 

 Tatiana de Cássia Nakano, 
Sylvia Maria Ciasca 
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dades científicas da área no 

país, reuniram esforços para 

realizar em 2013 o maior even-

to científico em neuropsicologia 

do país.. Unindo seus tradicio-

nais encontros, a Reunião Anu-

al do IBNEC e o Congresso 

Brasileiro de Neuropsicologia 

da SBNp em um único evento, 

irão oferecer ao estudante, pes-

quisador e profissional da Neu-

ropsicologia e áreas relaciona-

das a oportunidade de conhe-

cer os principais avanços re-

centes nesse domínio de pro-

dução de conhecimento. 

Durante os três dias de 

evento, os participantes terão a 

oportunidade de conhecer os 

estudos dos principais grupos 

nacionais e suas colaborações 

internacionais no campo da 

Neuropsicologia. Poderão parti-

cipar de debates sobre pesqui-

A Neuropsicologia brasilei-

ra tem apresentado um cresci-

mento sem precedentes nos 

últimos anos. Suas aplicações, 

antes restritas à clínica, têm se 

expandido para vários outros 

contextos nas áreas de saúde, 

educação, esportes e econo-

mia. Esse crescimento reflete 

a consolidação da produção 

científica de grupos de pesqui-

sa espalhados pelas universi-

dades brasileiras, os investi-

mentos em formação profissio-

nal e a organização das socie-

dades científicas que congre-

gam os neuropsicólogos no 

país. 

O Instituto Brasileiro de 

Neuropsicologia e Comporta-

mento (IBNEC) e a Sociedade 

Brasileira de Neuropsicologia 

(SBNp), as duas maiores enti-

sa clínica e experimental, pai-

néis de discussão de casos clí-

nicos e conhecer os principais 

avanços tecnológicos em exame 

e reabilitação neuropsicológica. 

Unindo neuropsicólogos de 

todo o país, o IBNeC e a SBNp 

inauguram uma tradição de coo-

peração, esperando estreitar 

laços e catalisar o desenvolvi-

mento da Neuropsicologia brasi-

leira! Para tanto, sua participa-

ção é essencial. Venha e contri-

bua para avançarmos na conso-

lidação da neuropsicologia bra-

sileira. 

 

Aguardamos você em 

São Paulo em  

Novembro de 2013! 
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tratavam contato pessoal, 

ele como Médico Neurolo-

gista e ela como Psicóloga 

começaram a dar luz às 

alterações das atividades 

mentais das crianças. 

Foram décadas dedica-

das à avaliação neuropsi-

cológica em que pessoas 

de todas as idades se be-

neficiaram de seus parece-

res e condutas. Vidas fo-

ram modificadas e sofri-

mentos mitigados graças 

ao seu trabalho. 

Entretanto Beatriz com 

sua bondade não poderia 

deixar de partilhar seu co-

nhecimento, assim deixou 

publicações lapidares e mi-

nistrou vários cursos, pa-

lestras e aulas. 

Afirmo que mundo NÃO 

A grande  pergunta: 

“- No dia 22 de setembro 

de 2013 o mundo ficou 

mais pobre?” A resposta é 

um estrondoso NÃO! 

O mundo pode ter fica-

do mais triste por não con-

tar com o brilho de uma 

pessoa exemplar e cati-

vante. Se para os sobri-

nhos, Beatriz Helena 

Lefèvre era "pura genero-

sidade e pura felicidade", 

para a ciência ela sempre 

será alicerce e paradigma. 

Beatriz Lefèvre em par-

ceria de Amor e Estudos 

com Antônio Lefèvre inici-

ou a prática da Neuropsi-

cologia no Brasil, com 

pesquisas fundamentadas 

principalmente nos escri-

tos de Luria, com quem 

ficou mais pobre, pois o le-

gado de Beatriz Lefévre 

NÂO deixará de existir e se-

rá cada vez mais enriqueci-

do pelas pessoas de boa 

vontade em relação à ciên-

cia brasileira.  

Cabe a nós por fim, o 

compromisso de ensinar aos 

mais jovens a Origem da 

Neuropsicologia no Brasil. 

Querida Beatriz Helena 

Lefévre, pessoa que tive a 

honra de conhecer e sorte 

de aprender, ficarei sim com 

saudades de seu modo mei-

go, alegre e descontraído, 

mas acima de tudo muito 

agradecida por tudo que vo-

cê fez! 

 

Por: Profa. Dra Sandra  

Regina Schewinsky 

 

Beatriz Helena Whitaker Ferreira Lefèvre  

(1928-2013)  
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