




tendência a apreender e recordar 

informações aparentemente irrele-

vantes do cotidiano. Sua atenção 

parece oscilar — ou, conforme as 

palavras de Page, observam-se as 

coisas erradas. Mas por quê? O que 

se passa na mente autista que torna 

pormenores relativos às rotas de 

ônibus especialmente fascinantes? 

Por que pessoas c o m o Page fre-

quentemente desviam sua atenção 

do foco principal? 

Alguns psicólogos da Universidade 

College London acreditam que pode-

mos estar equivocados ao interpretar 

a facilidade de distração como um 

déficit. Seguindo esse princípio, Anna 

Remington, John Swettenham e seus 

colaboradores especulam que pessoas 

com DEA podem apresentar, na rea-

lidade, uma capacidade de percepção 

maior que a normal, de modo que o que 

parece ser uma distração irrelevante é 

na verdade uma faculdade cognitiva 

extra. Dessa forma, eles decidiram 

testar a ideia em laboratório. 

Remington e Swet tenham es-

tudaram um grupo de pessoas com 

distúrbios do espec t ro autista (a 

maioria delas com diagnóstico de 

Asperger) comparando-o com um 

grupo de controle. Os pesquisado-

res pediram a todos os participantes 

do estudo que olhassem para uma 

tela de computador na qual eram 

apresentadas várias combinações de 

letras e pontos formando um anel 

(ver abaixo). Os voluntários deveriam 

tentar determinar rapidamente se as 

letras N ou X estavam presentes 

no anel e, em seguida, pressionar 

a tecla correspondente no teclado. 

Alguns círculos - os que continham 

maior quantidade de letras - eram 

mais difíceis de ser processados. 

Havia também letras flutuando fora 

do círculo, mas os par t ic ipantes 

foram especificamente orientados a 

ignorá-las - no entanto, elas tinham 

papel importante: representavam as 

distrações consideradas irrelevan-

tes para a maioria das pessoas no 

mundo real. 



da tarefa. Conforme o esperado, 
todos os voluntários mostraram 
desempenho mais lento quando 
o anel cont inha mais letras. Os 
pesquisadores mediram também a 
capacidade de distração: quando 
uma letra fora do círculo era uma 
das letras-alvo (N ou X), os indiví-
duos não raro levavam mais tempo 
tentando encontrar o N ou o X no 
círculo, o que indica que foram 
distraídos pela presença de uma 
letra-alvo num local que haviam 
sido instruídos a ignorar. 

Os psicólogos concluíram que, 
enquanto a capacidade total percep-
tiva das pessoas acompanhadas não 
se esgotasse, elas processariam tam- . 
bém o que deveria ser considerado 
irrelevante (e o fator de distração 
dentro de seu campo visual). Logo 
que a sua capacidade perceptiva 
chegasse ao limite - pois o anel de 
letras ficava cada vez mais complexo 
- o processamento do irrelevante 
cessaria. Assim, o estudo visava 
d e m o n s t r a r se ind iv íduos com 

DAE realmente apresentam maior 
capacidade de processamento, já 
que deveriam processar maior quan-
tidade de informações irrelevantes 
à medida que a tarefa principal se 
tornasse mais complexa. 

E isso foi exa tamente o que 
os pesquisadores descobr i ram. 
C o n f o r m e art igo publ icado no 
pe r iód ico on- l ine Psychological 

Science, embora não houvesse dife-
rença quanto ao tempo de reação 
ou à precisão dos part icipantes 
do estudo para realizar a tarefa 
principal, as pessoas com DEA 
conseguiram processar as letras 
irrelevantes ao resolver problemas 
muito mais complexos. Seu tempo 
de reação indicou que elas conti-
nuaram a notar se a letra a mais 
era um N ou X, além de encontrar 

a letra-alvo no anel com a mesma 
velocidade e precisão das pessoas 
do grupo de controle. Em outras 
palavras: as pessoas com distúrbio 
do espectro autista não estavam 
ignorando a tarefa principal nem 
desviando seu foco. Estavam, na 
verdade, concluindo a tarefa pro-
posta e prosseguindo, usando uma 
capacidade pouco exercitada em 
situações comuns. 

Essa é a questão. Embora a faci-
lidade de distração possa ser uma 
qualidade em vez de uma deficiên-
cia, os psicólogos reconhecem - e 
enfatizam - que é capaz de causar 
consequênc ias indesejáveis em 
situações da vida cotidiana. Basta 
perguntar a Tim Page sobre a sua 
incomum facilidade para memori-
zar rotas de ônibus. 

Text Box
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