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Resumo 

Os transtornos do neurodesenvolvimento são um grupo de condições que se manifestam 

precocemente durante o período de desenvolvimento, predominantemente antes do 

período de ingresso da criança na escola e são caracterizados por prejuízos diversos que 

comprometem esferas ocupacionais, pessoais, sociais e acadêmicas. O espectro de 

prejuízos do desenvolvimento presentes nesses transtornos é bastante amplo, incluindo, 

por exemplo, desde limitações específicas de aprendizado, alterações em funções 

executivas (FE), a prejuízos globais de habilidades sociais e inteligência. Algumas das 

habilidades compreendidas nas chamadas FE são a capacidade de inibição de respostas ou 

autocontrole, controle discriminativo de respostas frente estímulos distratores e 

autorregulação com destaque em aspectos emocionais e motivacionais. Alterações das 

funções executivas estão presentes em diversos transtornos, tais como o Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade Transtornos da Aprendizagem (tais como a dislexia 

e a discalculia), transtornos disruptivos do comportamento (Transtorno de Conduta, 

Transtorno Desafiador-Opositivo) e Transtornos do Espectro do Autismo. As FE 

constituem, portanto, um déficit cognitivo comum a diversos quadros, além de se 

relacionar a sucesso acadêmico e realização profissional. Logo, intervenções em FE 

podem auxiliar tanto a crianças com tais transtornos como crianças não acometidas por 

transtornos mentais. O objetivo do projeto foi verificar os efeitos de um programa de 

intervenção em funções executivas sobre o desempenho cognitivo, habilidades 

acadêmicas e comportamento. Foram conduzidos dois estudos. O Estudo 1 verificou a 

eficácia da intervenção sobre FE em alunos de Ensino Infantil e Fundamental, 

comparando o efeito quando apenas o professor oferece o treinamento e quando 

professores e pais o fazem. Participaram 196 crianças de três escolas de Educação Infantil 

e Fundamental de Barueri. Foram usados: a) para avaliação, Simon Task, Teste de Trilhas, 

Teste de Atenção por Cancelamento, Teste de Stroop Semântico, Escala de Maturidade 

Mental Colúmbia, Inventário de Funções Executivas e Regulação Infantil e Questionário 

de Capacidades e Dificuldades SDQ; b) para intervenção, Programa de Intervenção 

Precoce sobre o Funcionamento Executivo. Foram formados três grupos: Grupo 

Experimental I (GEI), cujos professores receberam capacitação para intervenção em FE; 

Grupo Experimental II (GEII), cujos professores e pais receberam a capacitação; e Grupo 

Controle (GC), que continuaram com suas atividades habituais, sem capacitação. Foram 

conduzidas: análise de Covariância mista, para verificar possíveis efeitos da intervenção, 



tendo os grupos como fatores (GEI, GEII e GC). Ancova revelou efeitos significativos na 

interação entre grupos em medidas de FE. No Teste de Trilhas para Pré-escolares e no Teste 

de Atenção por Cancelamento, os grupos experimentais apresentaram melhores 

desempenhos em comparação ao grupo controle. Em relação às medidas do SDQ, foram 

observadas algumas interações entre os grupos, conforme relato de professores: os grupos 

experimentais apresentaram menores índices de dificuldades no pós-teste em Estresse 

Global, Sofrimento Emocional, Dificuldade de Comportamento, Comportamento Gentil 

e Transtorno Emocional, porém, isso já ocorria no pré-teste, de modo que não pode ser 

interpretado como ganho da intervenção. Por outro lado, o  GC apresentou maiores 

reduções de dificuldades entre pré e pós-teste, apesar de, no pós-teste, não se diferenciar 

dos GEs. Os resultados indicam uma tendência a melhores desempenhos nos grupos 

experimentais em comparação as médias do GC nas diferentes medidas de FE. Os efeitos 

sugerem ganhos para algumas medidas, mas não para a maioria dela com intervenções 

promovidas em contexto educacional e familiar. No Estudo 2, participaram 43 crianças, 

com idade entre 6 e 10 anos, meninos e meninas regularmente matriculadas entre pré e 5º 

ano do Ensino Fundamental I de uma escola particular do bairro da Vila Mariana, em São 

Paulo, bem como seus respectivos pais ou responsáveis e professores. Devido ao pequeno 

número de sujeitos, a amostra não foi dividida, de modo que todos os seis professores 

receberam capacitação para intervenção em FE. Os instrumentos de coleta de dados foram: 

Teste de Trilhas para Pré-escolares, Teste de Atenção por Cancelamento, Teste de 

Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras, Escala Wechsler de Inteligência 

para Crianças (WISC-IV), Inventário de funções executivas e regulação infantil (IFERI), 

Inventário de Comportamentos para Crianças e Adolescentes entre 16 e 18 anos (CBCL), 

Inventário de Comportamentos para Crianças e Adolescentes entre 16 e 18 anos-

Formulário para Professores (TRF), Questionário de Identificação para os Pais, 

Formulário para avaliação dados demográficos e socioeconômicos da família. A 

intervenção foi conduzida mediante o Programa de Intervenção em Autorregulação e 

Funções Executivas. Os dados do Estudo 2 ainda estão sendo analisados, visto que as 

coletas foram finalizadas em dezembro de 2015 e alguns formulários foram entregues 

pelos pais e pelos professores apenas em fevereiro de 2016. Até o momento, foram 

conduzidas análises de variância do efeito do momento (pré x pós-intervenção) sobre os 

desempenhos nos testes de desempenho (funções executivas e leitura). Os resultados 

indicam uma tendência a melhores desempenhos entre o pré e o pós-teste, mesmo em 

medidas padronizadas como os subtestes do WISC-IV. Ainda serão conduzidas: análise 



do efeito de nível escolar sobre os desempenhos nos testes; análises de correlação de 

Pearson entre os desempenhos, para verificar possíveis relações entre os diferentes 

domínios cognitivos, bem como esses e os padrões de comportamento (avaliados pelo 

CBCL, TRF e IFERI). De forma geral, até o momento, ambos os estudos sugerem efeitos 

positivos da intervenção com o PIAFEx. Trata-se de uma opção econômica para 

promoção de funções executivas em contexto escolar e familiar, original em contexto 

escolar. Visto que déficits nas funções executivas estão presentes em diversos transtornos, 

como TDAH, Transtornos da Aprendizagem, transtornos disruptivos do comportamento 

e Transtornos do Espectro do Autismo, intervenções como a aqui proposta são de grande 

importância, especialmente devido às evidências de sua eficácia. Destaca-se que o 

programa de intervenção usado, PIAFEx, já se encontra publicado e disponível no Brasil 

para uso (DIAS; SEABRA, 2013), logo professores e profissionais da saúde podem fazer 

uso do mesmo. Estudos futuros devem ser conduzidos de modo a fornecer mais 

informações sobre sua eficácia, incluindo crianças com diagnóstico de transtornos do 

neurodesenvolvimento. 

 

 



1) Introdução 

 

Os transtornos do neurodesenvolvimento são definidos pelo Manual Diagnóstico 

e Estatístico dos Transtornos Mentais, em sua quinta edição – DSM-5 (APA, 2013), como 

um grupo de condições que se manifestam precocemente durante o período de 

desenvolvimento. Frequentemente, tais condições surgem antes do período de ingresso 

da criança na escola e são caracterizados por prejuízos diversos que comprometem esferas 

ocupacionais, pessoais, sociais e acadêmicas. O espectro de prejuízos do 

desenvolvimento, presentes nesses transtornos, vão desde limitações específicas de 

aprendizado e controle executivo a prejuízos globais de habilidades sociais e inteligência 

(CARREIRO et al., 2014). 

Dessa forma, alterações nas chamadas funções executivas estão presentes em 

diversos transtornos, tais como o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH), os Transtornos da Aprendizagem (tais como a dislexia e a discalculia), 

transtornos disruptivos do comportamento (Transtorno de Conduta, Transtorno 

Desafiador-Opositivo), os Transtornos do Espectro do Autismo (TEA), dentre outros. 

Logo, intervenções em funções executivas podem auxiliar tanto crianças com tais 

transtornos, de forma a diminuir seus impactos funcionais, quanto crianças que não 

preenchem os critérios para tais transtornos, mas que podem ser consideradas de risco 

para vir a apresentá-los ou que apresentam dificuldades em um nível subclínico. 

Funções executivas (FE) possibilitam o controle top-down do comportamento e 

referem-se à capacidade do indivíduo na realização de ações voluntárias, independentes, 

auto-organizadas e orientadas para metas específicas (CARVALHO, CARDOSO, 

COTRENA, BAKOS, KRISTENSEN, FONSECA, 2012; DIAMOND, 2013; MALLOY-

DINIZ, SEDO, FUENTES, LEITE, 2008; MIYAKE, FRIEDMAN, EMERSON, 

WITZKI, HOWERTER, 2000; NATALE, TEODORO, HAASE, 2008; SABOYA, 

FRANCO, MATTOS, 2002). São requeridas e necessárias em ações novas e não 

rotineiras, ou seja, sempre que o processamento automático não é adequado ou suficiente. 

Elas orientam e gerenciam funções cognitivas, comportamentais e mesmo emocionais 

(ARDILLA, 2008; DIAMOND, 2013; STRAUSS, SHERMAN, SPREEN, 2006). Três 

habilidades são consideradas componentes centrais a este conceito: memória operacional, 

inibição e flexibilidade cognitiva. 



A memória de trabalho refere-se à habilidade de manter a informação em mente e 

operar sobre ela, manipulando-a ou atualizando-a. Esta habilidade possibilita relacionar 

ideias e tem sido considerada importante à competência matemática e de leitura 

(BADDELEY, 2000; DIAMOND, 2013). A inibição refere-se à habilidade de inibir 

comportamentos inapropriados (inibição de resposta, também designada como 

autocontrole), assim como de controlar o foco atencional frente a distratores e o próprio 

pensamento (controle de interferência), estando desta forma relacionada à atenção 

seletiva. O conceito de inibição sobrepõe-se grandemente ao de autorregulação, que 

incorpora também aspectos emocionais e motivacionais (DIAMOND, 2013; NIGG, 

2001). A terceira habilidade é a flexibilidade cognitiva, que possibilita o ajuste do 

comportamento às demandas do ambiente, incluindo a habilidade de mudar perspectivas, 

prioridades ou tomar diferentes abordagens na solução de problemas. Tal habilidade 

parece estar fortemente associada à criatividade (DIAMOND, 2013). Outras habilidades, 

como planejamento, raciocínio e resolução de problemas podem ser consideradas FE 

complexas, que emergiriam a partir das três habilidades principais (DIAMOND, 2013; 

MIYAKE, FRIEDMAN, EMERSON, WITZKI, HOWERTER, 2000).  

Outro conceito também relacionado às funções executivas, que aparece como 

aspecto complexo dessas funções no modelo de Diamond (2013), é a inteligência fluida 

(Gf). Essa relação verifica-se desde a infância e já é apontada no próprio conceito de 

inteligência, caracterizado como um conjunto de processos e de estratégias de resolução 

dos problemas, na identificação de novos problemas e nos processos de aprendizagem e 

de adaptação ao meio (ALMEIDA, 2010). Tanto a inteligência quanto as funções 

executivas contribuem para a predição do rendimento acadêmico em maior ou menor grau 

em função do nível de escolaridade (O’CONNER; PAUNONEM, 2007). A neurociência 

e a psicologia cognitiva propõem que ambos, FE e Gf, estão associados com o córtex pré-

frontal. A Gf, ou inteligência fluida, compõe um modelo proposto por Cattell (1940) que 

abrange dois aspectos de inteligência, a inteligência fluida (Gf) e inteligência cristalizada 

(Gc). A Gf envolve as habilidades de raciocínio e a capacidade para resolução de 

problemas novos, para os quais a pessoa tem pouco conhecimento prévio e independe de 

aspectos culturais. Já a Gc refere-se à aquisição e à solidificação de conhecimentos 

formais e informais, aprendidos por transmissão cultural ou pela escola. Conforme 

Diamond (2013), portanto, há uma relação entre Gf e FE. 

O desenvolvimento das FE parece iniciar-se bastante precocemente, porém 



perdura por um longo período, durante a adolescência até a vida adulta inicial. Evidência 

também sugere que as distintas habilidades que compõem as FE desenvolvem-se em 

trajetos distintos (BEST, MILLER, 2010; DIAS, MENEZES, SEABRA, 2013). A 

memória de trabalho, por exemplo, apresenta um longo curso de desenvolvimento, que 

parece se iniciar quando a criança adquire a noção de permanência de objetos, ou seja, 

quando é capaz de representar mentalmente o objeto na ausência física deste 

(GAZZANIGA et al., 2006). Estudos têm sugerido que esta habilidade continua a 

desenvolver-se ao longo da infância e adolescência (DIAS et al., 2013) até a vida adulta 

inicial (BEST, MILLER, 2010; DAVIDSON, AMSO, ANDERSON, DIAMOND, 2006; 

HUIZINGA et al., 2006). Por sua vez, a habilidade de controle inibitório parece ser a 

primeira a emergir. Ela começa a se desenvolver precocemente, por volta dos 12 meses 

de idade (DAWSON, GUARE, 2010), com um curso de desenvolvimento durante a 

infância, mais pronunciado entre três e cinco anos, até meados da adolescência, quando 

parece atingir níveis equivalentes ao do adulto (BEST, MILLER, 2010; HUIZINGA et 

al., 2006). Com relação à flexibilidade cognitiva, há evidências de que teria um 

desenvolvimento significativo entre cinco e sete anos de idade, apesar de contínuo 

crescimento ao longo da infância e adolescência (BEST, MILLER, 2010). Também, 

outras evidências sugerem que esta habilidade desenvolve-se até aproximadamente os 15 

anos (HUIZINGA et al., 2006), enquanto que outros estudos ainda não encontraram um 

nível de desempenho equivalente ao do adulto em adolescentes (DAVIDSON et al., 2006).  

Apesar de relativamente bem mapeado, o desenvolvimento destas habilidades 

parece ser grandemente influenciado por variáveis ambientais, como cultura (e.g. ocidental 

versus oriental) (LAHAT; ET AL., 2010; LAN, LEGARE, PONITZ, LI, MORRISON, 

2011), nível socioeconômico (NOBLE, NORMAN, FARAH, 2005) e mesmo suporte 

parental (BIBOK, CARPENDALE, MÜLLER, 2009; HAMMOND, MÜLLER, 

CARPENDALE, BIBOK, LEBERMANN-FINESTONE, 2012), de modo que é 

pertinente e necessário avaliar e conhecer o desenvolvimento destas habilidades, assim 

como a relação com e influência de outras variáveis, no contexto brasileiro. Estudo prévio 

de nosso grupo (DIAS et al., 2013) avaliou crianças e adolescentes e delimitou curvas de 

desempenho em tarefas de memória de trabalho, atenção, inibição, flexibilidade, fluência e 

planejamento dos seis aos 14 anos de idade.  

Dessa forma, como descrito, as FE são um grupo de habilidades inter-relacionadas 

que podem ser influenciadas tanto por fatores neurobiológicos como ambientais. 



Repertórios comportamentais devem ser desenvolvidos ao longo do desenvolvimento 

infantil para estimular e/ou fortalecer algumas dessas habilidades, por exemplo, a 

capacidade de inibição de respostas ou autocontrole, controle discriminativo de respostas 

frente estímulos distratores e autorregulação com destaque em aspectos emocionais e 

motivacionais (HSU, NOVICK, JAEGGI, 2014; LOE, FELDMAN, 2007). Alguns fatores 

que podem prejudicar o desenvolvimento das FE são: a) condições socioeconômicas 

familiares, entendidas como fatores ambientais que permitirão ou não que a criança tenha 

acesso a serviços de saúde (incluindo os serviços de saúde mental), padrões adequados de 

alimentação e acesso a estimulação educacional; b) estressores físicos e emocionais e 

variabilidade comportamental para enfrentamento e manejo destes; c) competências e 

habilidades sociais da criança; d) problemas de comportamento (HSU, NOVICK, 

JAEGGI, 2014).  

Recentemente, estudos têm revelado o papel das FE no desempenho acadêmico, 

aprendizagem e no desenvolvimento de repertórios comportamentais (HSU, NOVICK, 

JAEGGI, 2014; BLAIR, DIAMOND, 2008; BODROVA, LEONG, 2007; DIAMOND, 

BARNETT, THOMAS, MUNRO, 2007; ROSÁRIO, NUNES,, GONZALEZ-PIENDA, 

2007; SUCHODOLETZ ET AL., 2013). De fato, uma criança com melhores habilidades 

de sustentar e operar mentalmente a informação em mente, capaz de focar sua atenção e 

inibir comportamentos disruptivos e capaz de flexivelmente se adaptar a novas situações 

e demandas poderá tirar vantagem destas habilidades na aprendizagem, bem como no 

funcionamento no dia-a-dia. De acordo com Blair (2002), a capacidade de regular a 

atenção e a emoção são formas de auto-regulação, e fornecem uma base para a preparação 

para a escola e são favoráveis à aprendizagem e em manter relacionamentos sociais 

positivos. A importância de desenvolver essas competências no início da vida tem 

demonstrado que o desenvolvimento de habilidade de FE e auto-regulação na infância 

prediz saúde, estabilidade financeira e nível de escolaridade na idade adulta (CURI; 

MENEZES-FILHO, 2009; MOFFITT et al., 2011). Há especial interesse em treinamento 

durante a primeira infância, dada à maleabilidade e plasticidade associada a este período 

de desenvolvimento. Além disso, os economistas norte americanos têm demonstrado que 

os investimentos em educação infantil pagam a si próprios, rendendo um retorno de 7% 

ou mais, aumentam a probalidade de estilos de vida mais saudáveis e reduzem taxas de 

criminalidade e custos sociais globais (HECKMAN, 2011). À luz de tais evidências, fica 

clara a importância de procedimentos que busquem desenvolver FE e autorregulação na 



Educação Básica.  

Em crianças em idade escolar, evidências sugerem relação significativa entre FE e 

compreensão de leitura (CUTTING, MATEREK, COLE, LEVINE, MAHONE, 2009) e 

competência aritmética (MENON, 2010; RAGHUBAR, BARNES, HECHT, 2010). 

Dados com crianças mais jovens são escassos e o que há bem documentado na literatura, 

inclusive na nacional, refere-se à relação entre habilidades da linguagem oral e leitura e 

escrita (AARON, JOSHI, QUATROCHE, 2008; CAPOVILLA, DIAS, 2008; SANTOS E 

MALUF, 2010), porém pouco se sabe sobre como as FE se relacionam a estas habilidades, 

em crianças em idades precoces. Este projeto proverá informações sobre a relação entre 

estas variáveis. 

Tradicionalmente, as pesquisas relacionadas às FE em humanos focaram quase 

exclusivamente nos componentes puramente cognitivos (MATA, NEVES, MENEZES et 

al., 2011). Por esse motivo, outro objetivo deste estudo foi investigar a relação entre FE 

e variáveis comportamentais. Sabe-se que repertórios comportamentais excessivos ou 

deficitários podem diminuir a sensibilidade da criança a discriminar adequadamente 

estimulações do ambiente que lhe permitam adquirir e manter um padrão comportamental 

de funcionamento socioadaptativo adequado (D’ABREU, MARTURANO, 2010; 

BANDEIRA et al., 2006). Trajetórias de problemas de comportamento evidenciam o 

comprometimento de diversos fatores, por exemplo, estilos parentais de educação 

(BOLSONI-SILVA, PAIVA, BARBOSA, 2009), problemas no funcionamento familiar 

(ASSIS, AVANCI, OLIVEIRA, 2009), manejo COMPORTAMENTAL de professores 

em sala de aula (LUIZZI, ROSE, 2010), conflitos conjugais (PESCE, 2009), idade dos 

pais (DURAND et al., 2011), nível socioeconômico da família (ASSIS et al., 2009), 

problemas de desempenho escolar (FERREIRA, MARTURANO, 2002; D’ABREU, 

MARTURANO, 2010). 

As FE são relevantes não apenas para a aprendizagem (BLAIR, DIAMOND, 

2008; BODROVA, LEONG, 2007; DIAMOND, BARNETT, THOMAS, MUNRO, 2007; 

ROSÁRIO, NUNES,, GONZALEZ-PIENDA, 2007; SUCHODOLETZ et al., 2013), mas 

também para saúde mental (BARNETT ET AL., 2008; DAWSON, GUARE, 2010; 

DIAMOND, LEE, 2011; RIGGS et al., 2006), e sucesso ao longo da vida (BODROVA, 

LEONG, 2003; DIAMOND, LEE, 2011; MOFFITT et al., 2011), sendo consideradas 

como um importante fator de proteção para crianças em desenvolvimento em ambientes 

desajustados (WENZEL, GUNNAR, 2013). Dados de um estudo longitudinal recente 



revelaram que crianças com melhores FE tendem a apresentar, na adolescência e vida 

adulta, menores taxas de evasão escolar e são menos propensas ao abuso de substâncias 

e a envolvimento em crimes. Eles também tendem a apresentar melhores índices de saúde 

(física e mental) e maior sucesso profissional, mesmo 30 anos depois (MOFFITT et al., 

2011). 

Estas evidências ilustram o quão relevante é o desenvolvimento das FE e dão 

suporte à área de investigação das intervenções para promoção do desenvolvimento 

destas habilidades. Tal linha de pesquisa é ainda recente no Brasil, tendo sido publicado 

pelo grupo de pesquisa da proponente o primeiro programa de intervenção para promoção 

de FE no país (PIAFEx - Dias, Seabra, 2013).   

As FE podem ser estimuladas e desenvolvidas por meio de intervenções 

específicas (DIAMOND, 2013; DIAMOND, LEE, 2011; DIAS, SEABRA, 2013) e 

alguns programas de intervenção têm sido desenvolvidos e testados. Alguns destes 

constituem treinos computadorizados, como o treino de memória de trabalho da Cogmed 

Systems, eficaz em levar a ganhos na habilidade treinada, mas com pouca 

transferência/generalização dos efeitos para outras habilidades e atividades (THORELL, 

LINDQVIST, NUTLEY, BOHLIN, KLINGBERG, 2009). Por outro lado, programas 

ecológicos, a exemplo de currículos escolares ou programas curriculares 

complementares, podem estimular as FE mais globalmente e promover maior 

generalização de ganhos (DIAMOND, LEE, 2011). Algumas evidências têm sugerido a 

eficácia de programas como o Tools of the Mind (DIAMOND et al., 2007; BARNETT et 

al., 2008) e o Sarilhos do Amarelo (ROSÁRIO et al., 2007) em estimular o 

desenvolvimento de FE em crianças em idade pré-escolar. Estudos também têm apontado 

para evidências de generalização de ganhos das intervenções em FE em crianças para 

áreas e conteúdos acadêmicos (DIAMOND, LEE, 2011). 

No Brasil, nosso grupo de pesquisa desenvolveu o Programa de Intervenção em 

Autorregulação e Funções Executivas (PIAFEx – DIAS, SEABRA, 2013). O programa é 

aplicado em contexto de sala de aula, pela própria professora. Dados do primeiro estudo 

nacional conduzido com o PIAFEx (DIAS, 2013) mostraram ganhos em FE para as 

crianças das salas participantes. Mais especificamente, o programa foi implementado em 

classes de pré-escola (crianças de 5 anos) e do 1º ano do Ensino Fundamental (6 anos) de 

escolas públicas. As atividades foram conduzidas pelas professoras durante período de 

aproximadamente 4 meses. A comparação entre o grupo participante da intervenção com 



o grupo controle, covariando desempenhos no pré-teste, mostrou que as crianças da 

Educação Infantil tiveram ganhos nas habilidades de atenção e inibição, conforme 

avaliados por testes de desempenho. Os ganhos para as crianças do 1º ano foram ainda 

mais expressivos, com diferenças significativas entre os grupos em medidas de atenção, 

inibição e flexibilidade, conforme avaliados por testes de desempenho, e memória de 

trabalho e planejamento, conforme mensurados por uma medida funcional de FE.  

Tais evidências sugerem que o PIAFEx, enquanto programa de intervenção, pode 

auxiliar as crianças a desenvolver FE e autorregulação quando aplicados pelos 

professores em classes de último ano da Educação Infantil e 1º ano do Ensino 

Fundamental. Porém, novos estudos devem ser conduzidos de modo a ampliar tais 

achados, com outras faixas etárias, outros tipos de escolas e outros contextos como o 

familiar. 

 



2) OBJETIVOS 

Visto que déficits em funções executivas estão presentes em diversos transtornos 

do neurodesenvolvimento, tais como TDAH, Transtornos da Aprendizagem (dislexia e a 

discalculia), transtornos disruptivos do comportamento (Transtorno de Conduta e 

Transtorno Desafiador-Opositivo) e os Transtornos do Espectro do Autismo, é 

fundamental implementar estratégias que possam promover o desenvolvimento de tais 

funções. Nesse sentido, o presente projeto tem como objetivo geral verificar os efeitos de 

um programa de intervenção em funções executivas sobre o desempenho cognitivo, 

habilidades acadêmicas e autorregulação comportamental em sala de aula. Para tanto, 

foram conduzidos dois estudos, que se encontram descritos a seguir. 

 

 



3) ESTUDO 1 

O objetivo do Estudo 1 foi verificar a eficácia da intervenção sobre FE em alunos 

de Ensino Infantil e Fundamental, comparando o efeito quando apenas o professor oferece 

o treinamento e quando professores e pais o fazem. 

 

MÉTODO DO ESTUDO I 

 

PARTICIPANTES 

Participaram desta pesquisa crianças de 12 salas de aula de 3 escolas do município de 

Barueri, na grande São Paulo, bem como seus pais/responsáveis e seus professores. 

Inicialmente foram convidados a participar da pesquisa 327 crianças, entre elas 157 crianças 

provenientes de 6 salas da 2ª fase do Ensino Infantil (EI) e 170 crianças provenientes de 6 

salas de 1º ano do Ensino Fundamental (EF). Destas, 203 (62,08%) crianças foram 

autorizadas pelos pais/responsáveis a participar da pesquisa, sendo 117 crianças do Ensino 

Infantil e 86 crianças do Ensino Fundamental.  

Como critério de exclusão foi adotada a presença de alguma deficiência sensorial 

tendo a escola como informante. Sendo assim, foram inicialmente excluídas do estudo sete 

crianças que não puderam participar diretamente da pesquisa, dentre elas, quatro foram 

identificadas com alguma deficiência por meio de laudos médicos informados pela escola, 

duas crianças foram transferidas de escola e uma criança foi considerada evadida pela escola, 

ou seja, deixou de frequentar as aulas ao longo da pesquisa.  

Apesar das crianças identificadas com alguma deficiência não participarem do estudo, 

é possível que estas tenham, de certa forma, se beneficiado do programa de intervenção. 

Ainda assim, duas crianças com deficiência auditiva que pertenciam ao G-II participaram da 

etapa pré e pós-teste; para a aplicação dos instrumentos, exceto o teste de Stroop Semântico, 

foi solicitada a tradução das instruções por uma intérprete em línguas de sinais que 

acompanha as crianças em sala de aula. As crianças com deficiência auditiva participaram da 

fase de devolutivas das avaliações e receberam seus relatórios individuais, porém como 

anteriormente descrito não participaram das análises estatísticas do presente estudo. 

Um segundo critério de exclusão foi adotado; o resultado da criança na Escala de 

Maturidade Colúmbia (EMMC) foi utilizado como estanino. Desta forma, foram excluídos 



do estudo três alunos que apresentaram resultados inferiores à média total da amostra, ambos 

alunos participantes do grupo experimental, sendo GE-I (2) e GE-II (1). Os alunos 

participaram normalmente das atividades de intervenção, apenas seus dados não foram 

inseridos nas análises. 

Após os critérios de exclusões anteriormente descritos e adotados, a amostra final foi 

composta para a realização das análises estatísticas. Para a caracterização da amostra final do 

estudo levou-se em consideração a idade da criança na fase inicial da pesquisa, ou seja, 

durante a realização do pré-teste.  

Na amostra final, participaram do estudo 193 crianças com média de idade de 5,3 (DP 

= 0,56) anos variando de 4 a 6 anos de idade ao início da pesquisa, sendo mais frequente 

crianças de 5 anos de idade com 115 participantes, totalizando 59,6% da amostra. Crianças 

com 6 anos de idade totalizaram 69 participantes, sendo 35,8% da amostra. Um menor 

número de participantes do estudo foi composto por crianças de 4 anos de idade com apenas 

9 participantes no total de 4,7% da amostra. 

Em termos de gênero tanto masculino quanto feminino houve uma maior 

representação da amostra de crianças na faixa de 5 anos de idade e uma menor 

representação de crianças na faixa de 4 anos de idade, sendo que 61,5% dos participantes 

do gênero masculino e 58,16% dos participantes do gênero feminino com 5 anos de idade 

e 2,10% dos participantes do gênero masculino e 7,14% dos participantes do gênero 

feminino com 4 anos de idade.  

As escolas foram indicadas pela Secretaria de Educação do município de Barueri sem 

critério específico, no entanto estão localizadas em bairros próximos. A seguir, a Tabela 1 

apresenta a caracterização das escolas em termos de frequência idade e nível escolar dos 

participantes.  

 



Tabela 1. Caracterização das escolas (E1, E2 e E3) em termos de frequência, idade e 

nível escolar dos participantes. 

Escola Frequência Idade Idade Ensino Infantil 
Ensino 

Fundamental 

 n (%) M (DP) 
Mín – 

Máx 
2ª Fase 1º Ano 

E1 86 (44,5) 4,9 (0,27) 4 – 5 86 - 

E2 79 (41,0) 5,6 (0,55) 4 – 6 26 53 

E3 28 (14,5) 5,8 (0,39) 5 – 6 - 28 

Total 193 (100) 5,31 (0,55) 4 – 6 112 81 

 

Participaram do estudo três escolas deste município, sendo elas: uma Escola 

Municipal de Ensino Infantil (E1) com 86 (44,5%) participantes da 2ª fase da Pré-escola, uma 

Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (E2) com 79 (41%) participantes da 2ª 

fase da Pré-escola e 1º ano do Ensino Fundamental e uma Escola Municipal de Ensino 

Fundamental (E3) com 28 (14,5%) participantes do 1º ano do Ensino Fundamental. Optou-

se por constituir o grupo controle em escolas diferentes da escola com os grupos 

experimentais para que não houvesse troca, entre os professores, dos procedimentos de 

intervenção. A seguir, a Tabela 2 apresenta a caracterização dos grupos de pesquisa em 

termos de participantes por escola. 

 

Tabela 2. Caracterização dos grupos de pesquisa em termos de participantes por escola. 

Grupo  Frequência 

Escola N (%) 

GE-I 

 E1 42 62,7 

E2 25 37,3 

Total 67 100,0 

GE-II 

 E1 44 61,1 

E2 28 38,9 

Total 72 100,0 

GC 

 E2 26 48,1 

E3 28 51,9 

Total 54 100,0 

 

As crianças do Grupo Experimental I (GE-I) foram provenientes de quatro salas, 



sendo duas salas de Ensino Infantil da Escola1 (E1) com 42 participantes e duas salas de 

Ensino Fundamental da Escola2 (E2) com 25 participantes, totalizando 67 crianças que 

participaram do Programa de Intervenção Precoce sobre o Funcionamento Executivo com 

capacitações realizadas junto aos professores. As crianças do Grupo Experimental II (GE-II) 

foram provenientes de quatro salas, sendo duas salas de Ensino Infantil da Escola1 (E1) com 

44 participantes e duas salas de Ensino Fundamental da Escola2 (E2) com 28 participantes, 

totalizando 72 crianças que participaram do mesmo Programa de Intervenção com 

capacitações realizadas junto aos professores e aos pais. Já as crianças do Grupo Controle 

(GC) foram provenientes de outras quatro salas, sendo duas salas de Ensino Infantil com 26 

participantes e duas salas de Ensino Fundamental da Escola3 (E3) com 28 participantes, 

totalizando 54 crianças que continuaram com suas atividades habituais, sem capacitação de 

pais ou de professores. Dada a importância de analisarmos se os três grupos de crianças 

associados à intervenção se diferenciavam entre si no nível escolar das crianças, calculamos 

o coeficiente de associação das duas variáveis através do chi-quadrado. Os valores obtidos 

permitem-nos afirmar que não se observa uma diferença estatisticamente significativa na 

composição dos três grupos segundo o nível escolar das crianças (chi-quadrado = 3,042; gl = 

2; p = 0,22).  

A Tabela 3 a seguir apresenta a caracterização dos grupos em termos de gênero e 

média de idade dos participantes. Com relação então a distribuição de gênero nos 

diferentes grupos de pesquisa, apenas no GE-II apresentou uma equivalência entre os 

gêneros, participaram 36 crianças de cada gênero (masculino e feminino) no GE-II. Já 

nos demais grupos de pesquisa, GE-I e GC, houve uma frequência maior na participação 

de crianças de gênero feminino, no GE-I participaram 34 meninas e 33 meninos e no GC 

participaram 28 meninas e 26 meninos no GC. Apesar da oscilação verificada no número 

de meninas e meninos nos três grupos não se encontro uma associação estatisticamente 

significativa entre as duas variáveis (chi-quadrado = 0,42; gl = 2; p = 0,979). Em ambos 

os grupos de pesquisa (GC, GE-I e GE-II) participaram crianças de 4 a 6 anos de idade, com 

idade média muito semelhante entre os diferentes grupos, GE-I e GE-II com idade média de 

5,2 e GC com idade média de 5,3. Por sua vez, cruzando os grupos com as idades das 

crianças também não se observou uma associação significativa entre as duas variáveis 

(chi-quadrado = 1,819; gl = 4; p = 0,77). 

 



Tabela 3. Caracterização dos grupos em termos de gênero e média de idade dos 

participantes. 

 Frequência Idade Média 

Grupo              Gênero N (%) (e DP) 

GC  

F 28 51,9  

M 26 48,1  

Total 54 100,0 5,3 (0,56) 

GE-I  

F 34 50,7  

M 33 49,3  

Total 67 100,0 5,2 (0,56) 

GE-II  

F 36 50,0  

M 36 50,0  

Total 72 100,0 5,2 (0,54) 

 

 

INSTRUMENTOS 

Além do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido direcionado aos responsáveis 

pelas crianças e aos dirigentes das unidades escolares participantes, foram utilizados os 

seguintes instrumentos para avaliação: Teste de Trilhas para pré-escolares, Teste de Atenção 

por Cancelamento, Simon Task, Teste de Stroop Semântico, Escala de Maturidade Mental 

Colúmbia e Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ). Para a intervenção foi 

utilizado o Programa de Intervenção em Autorregulação e Funções Executivas (PIAFEx) e 

Orientações de Intervenção em Autorregulação e Funções Executivas para familiares de 

escolares. Todos os instrumentos estão descritos a seguir. 

 

Simon Task 

A versão brasileira do Simon Task (ST) foi realizada por Trevisan (2010), trata-se de 

um instrumento computadorizado que tem como objetivo avaliar o controle inibitório e a 

memória de trabalho. O instrumento é composto por três partes distintas, na primeira parte 

são apresentas ao participante 20 telas sendo que cada tela revela a figura de um sapo ou de 

uma borboleta, aleatoriamente em ambos os lados da tela. Abaixo são apresentadas as duas 

figuras, de forma fixa. A tarefa da criança é apertar o botão disponível na parte inferior da 

tela, com a mesma figura do estímulo, independentemente do lado em que aparecer. Há itens 

congruentes (quanto alvo e botão de resposta estão do mesmo lado) e incongruentes (quanto 



alvo e botão de resposta estão em lados opostos). A Figura 1 ilustra a primeira parte do 

Simon Task com item congruente. 

 

Figura 1.  Ilustração da primeira parte do Simon Task (item congruente). 

 

A segunda parte do teste também é composta por 20 telas, cada qual apresenta uma 

seta, que pode tanto apontar para esquerda quanto para a direita e pode estar à esquerda ou à 

direita da tela. A tarefa da criança é apertar o botão, disponível abaixo de cada tela, cujo lado 

a seta indica. Podem ocorrer situações congruentes (seta apontando à direita e do lado direito 

da tela, ou seta apontando à esquerda do lado esquerdo) e situações incongruentes (seta à 

direita mas do lado esquerdo da tela, ou seta à esquerda mas do lado direito da tela). Como 

as alternativas de respostas estão visíveis, as duas primeiras partes do teste demandam pouca 

memória. A Figura 2 ilustra a segunda parte do Simon Task, sendo representados item 

incongruente.  

 

Figura 2.  Ilustração da segunda parte do Simon Task (item incongruente à 



direita). 

 

Já a terceira parte do teste é composta por três condições com ligeiro aumento, em cada 

condição, da demanda de memória de trabalho. Na primeira, são apresentados círculos 

listrados em ambos os lados da tela, e a tarefa é apertar o botão do mesmo lado em que o 

círculo aparecer. Na segunda condição, são apresentados círculos cinza em ambos os lados 

da tela, e a tarefa é apertar o botão do lado oposto. Na terceira condição, são apresentados 

círculos listrados e cinzas, e a criança deverá apertar o botão do mesmo lado para os círculos 

listrados e o botão do lado oposto para os círculos cinza. Há situações congruentes (círculos 

listrados) e incongruentes (círculos cinzas) em apresentações contínuas ou alternadas. Esta 

parte do teste impõe demanda maior sobre a memória de trabalho. A Figura 3 ilustra a 

terceira parte do Simon Task, sendo representado um item incongruente. 

 

Figura 3.  Ilustração da terceira parte do Simon Task (item incongruente à direita). 

 

Nas três partes do teste, o tempo de apresentação dos itens é de 2500 milésimos de 

segundo (ms) e o intervalo entre estímulos, de 500ms. Para verificar o desempenho no teste, 

são verificados escore e tempo de reação para cada condição (congruente x incongruente) 

em cada parte do teste. 

 

Teste de Atenção por Cancelamento (TAC) 

O TAC (MONTIEL; SEABRA, 2009a) foi validado e normatizado por Dias, 

Trevisan, Pereira, Gonzales e Seabra (2012). É composto por três matrizes impressas com 



diferentes tipos de estímulos; a tarefa consiste em assinalar todos os estímulos iguais a 

um estímulo-alvo anteriormente determinado. A primeira parte do teste tem como 

objetivo avaliar a atenção seletiva, que consiste na capacidade de atenção do indivíduo 

para um estímulo determinado dentre outros estímulos diferentes. Para esta tarefa é 

utilizada uma prova de cancelamento de figuras com uma matriz impressa composta por 

seis diferentes tipos de estímulos: círculo, quadrado, triângulo, cruz, estrela e traço. Os 

estímulos são de cor preta em fundo branco, distribuídos em 18 linhas, sendo que cada 

uma possui 20 figuras resultando na apresentação de cada estímulo 60 vezes, dispostos 

em uma frequência de 15 estímulos por quadrante da folha de resposta, totalizando 360 

figuras. O participante deve assinalar o estímulo-alvo dentro do tempo máximo de um 

minuto de execução da tarefa.  

Na segunda parte do instrumento o grau de dificuldade aumenta, porém o objetivo 

continua sendo o mesmo da primeira parte, avaliar a atenção seletiva. A tarefa agora é 

composta por duas figuras impressas na parte superior da folha. O tempo máximo para a 

execução da tarefa é de um minuto. A configuração estrutural da matriz não se modifica, 

sendo composta por 18 linhas com 20 figuras em cada linha, totalizando 360 figuras 

distribuídas em ordem diferente da parte anterior, onde o estímulo-alvo ocorre 12 vezes, 

sendo três vezes em cada quadrante da folha de resposta.  

A terceira e última parte do teste objetiva avaliar a atenção alternada, ou seja, a 

capacidade do indivíduo mudar o foco de atenção. Nesta prova, o estímulo-alvo muda a 

cada linha e aparece representado como a figura inicial de cada linha. São apresentados 

seis diferentes tipos de estímulos com uma matriz impressa, são eles, círculo, quadrado, 

triângulo, cruz, estrela e traço, apresentam-se de cor preta com fundo branco, totalizando 

360 figuras ao todo, onde 20 figuras são distribuídas por 18 linhas em ordem diferente 

das duas primeiras partes do teste. Diferente das partes anteriores, o número de vezes que 

o estímulo-alvo aparece se alterna, aparecendo no mínimo duas e no máximo seis vezes 

ao longo das linhas, de modo que os estímulos se encontrem distribuídos com uma 

frequência de 15 estímulos por quadrante da folha de resposta. O tempo máximo para a 

execução desta tarefa é de um minuto.  

Para as três partes do teste são computados acertos, erros por ação (selecionar um 

estímulo diferente do alvo) e erros por omissão (não selecionar os estímulos semelhantes 

ao alvo). O desempenho é medido através de escore acertos em cada uma das três partes 

do teste e de escore acertos totais, incluindo as três partes do teste.   



 

Teste de Trilhas para pré-escolares (TT-PE) 

O Teste de Trilhas tradicional, partes A e B (PARTINGTON, LEITER, 1949, 

adaptação de MONTIEL, SEABRA, 2009b), avalia a atenção alternada e a flexibilidade 

cognitiva. Em sua versão original, a parte A é composta por duas folhas, uma para letras e 

uma para números. Em uma das folhas são apresentadas 12 letras (de ‘A’ a ‘M’) e na outra 

folha 12 números (de ‘1’ a ‘12’), dispostos aleatoriamente, sendo a tarefa do participante 

ligá-los em conformidade com as ordens alfabética ou numérica, respectivamente. A parte 

B consta da apresentação de letras e números randomicamente dispostos em uma folha. O 

participante deve ligar os intens seguindo, alternadamente, as seqüências alfabética e 

numérica dentre os 24 itens, sendo 12 letras (A a M) e 12 números (1 a 12). No instrumento 

são computados três tipos de escores em todas as partes, sendo seqüência, número de itens 

ligados corretamente em seqüência; conexões, número de ligações corretas entre dois itens; 

e escore total, corresponde à soma dos outros dois, seqüência e conexão. 

A versão para pré-escolares do Teste de Trilhas pretende manter o mesmo objetivo 

de avaliar atenção alternada e flexibilidade cognitiva, porém com a demanda adaptada para 

a idade e para crianças sem domínio da linguagem escrita, no TT-PE são utiliados 

cachorrinhos e osssinhos em vez de letras e números. O TT-PE, de Trevisan e Seabra 

(2012), foi validado e normatizado por Trevisan, Hipólito, Parise, Reppold e Seabra (2012). 

Ele avalia a habilidade de flexibilidade cognitiva, porém tanto a parte A quanto a parte B 

do teste estão relacionadas com habilidades cognitivas, incluindo percepção, atenção e 

rastreamento visual, velocidade e rastreamento visuomotor, atenção sustentada e 

velocidade de processamento. Deste modo, na parte A do TT-PE, é dada à criança uma 

folha instrutiva com figuras de cinco cachorrinhos que devem ser ligados seguindo uma 

sequência pré-determinada, neste caso, por ordem de tamanho, iniciando com o “filho mais 

novo” até o “papai”. Na condição B, figuras de ossos de tamanhos respectivos aos dos 

cachorros são introduzidas, e a criança deve combinar os cachorrinhos com seus ossos 

apropriados, na ordem de tamanho, ligando-os alternadamente. O desempenho é medido 

como no Teste de Trilhas original, ou seja, escore em sequências e tempo de execução para 

cada parte, bem como de interferência (desempenho na parte B subtraindo o desempenho 

na parte A). A Figura 4 ilustra a tarefa da parte B do Teste de Trilhas para pré-escolares.  



 

Figura 4. Ilustração da parte B do Teste de Trilhas para pré-escolares. 

 

 Teste de Stroop Semântico (TSS) 

O TSS avalia a habilidade de controle inibitório, foi desenvolvido com base na versão 

de Berwid, Kera, Santra, Bender e Halperin (2005). Neste teste, os estímulos originais do 

teste de Stroop são substituídos por pares de figuras adaptados para a idade e para crianças 

sem domínio da linguagem escrita, ou seja, ao invés palavras utilizadas na versão original, 

o TSS utiliza-se de figuras correspondentes a “dia” e “noite”, e “menino” e “menina”. O 

TSS foi validado e normatizado por Dias, Trevisan, Santana, Lopes, Menezes e Seabra 

(2011). O teste é computadorizado e dividido em duas partes. Na primeira parte do teste, a 

criança deve nomear as figuras e, na segunda, deve dizer o substantivo oposto do par 

(exemplo: dizer “menino” para a figura de “menina”). Cada parte possui 16 itens, 

totalizando 32 figuras, que são apresentadas em um tempo de 300ms. São registrados 

acertos, erros (e.g., nomear a figura em vez de dizer o substantivo oposto), ausência (por 

ex., não emitir resposta diante de um estímulo) e tempo de reação. A aplicação do teste foi 

realizada individualmente, com duração média de 10 minutos.  

 

Escala de Maturidade Mental Colúmbia 



A Escala de Maturidade Mental Colúmbia (EMMC) é um teste padronizado que 

avalia a aptidão geral de raciocínio não-verbal de crianças entre 3a6m e 9a11m de idade 

(ALVES; DUARTE, 2001). Aos participantes são apresentadas pranchas contendo de 3 a 

5 desenhos cada, a tarefa da criança é escolher qual desenho é diferente ou não se relaciona 

com os demais desenhos contidos na mesma prancha. Para tanto, a criança deve descobrir 

qual a regra subjacente à organização das figuras, lhe permitindo excluir apenas uma. Nesse 

estudo, o resultado das crianças na EMMC foi usado como estanino. Neste estudo, esta 

medida de raciocínio será utilizada como covariante nas análises estatísticas.  

 

Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ) 

O SDQ é uma escala que objetiva realizar um rastreamento de problemas de saúde 

mental infantil em indivíduos dos 4 aos 16 anos de idade (STIVANIN; SCHEUER; 

ASSUMPÇÃO JR., 2008). Apresenta versões para serem respondidas por pais e por 

professores e, para adolescentes acima de 11 anos, também a versão de auto-informe. O 

instrumento foi inicialmente desenvolvido por Goodman (1997) e apresenta evidências 

de validade para o português (STIVANIN et al., 2008). A escala abrange cinco áreas: 

Sintomas Emocionais, Problemas de Conduta, Hiperatividade, Problemas de 

Relacionamento e Comportamento Pró-social, num total de 25 itens que são pontuados 

em uma escala likert de três níveis (falso, mais ou menos verdadeiro ou verdadeiro), por 

exemplo: “tem consideração pelos sentimentos de outras pessoas”; “frequentemente tem 

acessos de raiva ou crises de birra”; “está sempre agitado, balançando as pernas ou 

mexendo as mãos” e “é gentil com crianças mais novas”. O desempenho no instrumento 

representa uma medida de rastreamento de problemas comportamentais. Características 

psicométricas do SDQ para crianças estão sob investigação pelo grupo de pesquisa. O 

tempo médio para preenchimento é de 5 a 10 minutos.  

Foram pontuados o escore total e os escores em cada área, sendo atribuído 0 ponto 

ao comportamento indesejável (ex.: “verdadeiro” para “frequentemente tem acessos de 

raiva ou crises de birra”); 1 ponto para o comportamento intermediário (ex.: “mais ou 

menos verdadeiro” para “é gentil com crianças mais novas”) e 2 pontos para o 

comportamento desejável (ex.: “falso” para “está sempre agitado, balançando as pernas 

ou mexendo as mãos”). A tabulação foi feita on-line, pelo site do SDQ 

(http://www.sdqscore.org/Amber), o link apresenta os resultado para o risco em 



problemas e dificuldades em onze habilidades, sendo que para Overallstrees 

consideramos como Estresse Global, para Emotionaldistress consideramos como 

Sofrimento Emocional, para Behaviouraldifficulties como Dificuldade em 

Comportamento, para Hyperactivityandattencionaldifficulties como Hiperatividade e 

Dificuldade de Atenção, para Difficultiesgettingalongwithotherchildren como 

Dificuldade de Interação com Outras Crianças, para Kindandhelpfulbehaviour como 

Comportamento Gentil, para Impactofanydifficultiesonthechild'slife como Impacto das 

Dificuldades na vida da criança, para Anydiagnosis como Qualquer Diagnóstico, para 

Emotionaldisorder como Transtorno Emocional, para Behavioural disorder como 

Distúrbio de Comportamento e para Hyperactivity or concentration disorder como 

Hiperatividade e Distúrbio de Concentração. 

 

Programa de Intervenção em Autorregulação e Funções Executivas (PIAFEx) 

Para a intervenção foi usado o Programa de Intervenção em Autorregulação e 

Funções Executivas ou PIAFEx (DIAS; SEABRA, 2013), desenvolvido com base em 

programas e apontamentos teóricos prévios (BODROVA; LEONG, 2007; DAWSON; 

GUARE, 2010; MELTZER, 2010;  ROSÁRIO; NÚÑES; GONZÁLEZ-PIENDA, 2007; 

apud DIAS, 2013) . Constitui-se em um conjunto de atividades cujo objetivo é estimular 

as FE, promovendo seu desenvolvimento e, consequentemente, maior autorregulação. As 

atividades do programa proporcionam o engajamento das FE em uma série de situações 

e contextos, proporcionando um espaço para que a criança possa praticá-las e, deste 

modo, possa aprender a utilizar tais habilidades na organização de seu comportamento, 

no planejamento de tarefas e na resolução de problemas do dia-a-dia. O programa já foi 

aplicado por Dias (2013), com capacitação de professores de crianças de último ano do 

Ensino Infantil e primeiro ano do Ensino Fundamental, com alguns ganhos significativos 

para o grupo experimental. O presente estudo pretende ampliar sua aplicação, verificando 

sua eficácia quando apenas professores recebem capacitação sobre a intervenção e 

também quando professores e pais recebem tal instrução.  

O PIAFEx conta com 43 atividades estruturadas, divididas em 10 módulos 

básicos. Além, possui uma sessão de ‘Aspectos essenciais’ e um Módulo Complementar. 

Todos esses componentes são resumidamente descritos abaixo, na ordem em que 

aparecem no programa: 



- Aspectos Essenciais - São 4 componentes considerados fundamentais à 

promoção das habilidades executivas e permeiam a realização de todas as atividades do 

PIAFEx. Referem-se a:  

(1) interação professor-aluno/classe, que deve ser utilizada na promoção de  

autorregulação e autonomia. Por exemplo, o professor deve preferir o questionamento à 

intervenção direta. O controle e a responsabilidade na execução das tarefas deve ser 

gradativamente passado do professor (controle externo, imposto) para a criança 

(autorregulação); 

(2) mediadores externos, devem ser modelados e incentivados. São ferramentas 

que ajudam a criança a desempenhar tarefas sem as quais teriam menores chances de 

sucesso. Mediadores são objetos, figuras ou quaisquer acessórios externos e tangíveis que 

auxiliem processos mentais e comportamentais. Por exemplo, quando o professor 

incentiva a criança a fazer uma lista ou checklist antes de uma tarefa, este também é um 

mediador, que auxiliará seus processos de memória.  

(3) fala privada, uma importante ferramenta para autorregulação. Por meio dela a 

criança repete ou diz para si mesma o que deve realizar em uma tarefa, como se estivesse 

dando um comando a si própria, lembrando ou organizando passos de uma atividade. É 

uma fala audível, em voz alta, porém sem fins comunicativos; ela é direcionada ao próprio 

locutor.  

 (4) incentivo à heterorregulação. Essa é a tentativa da criança de regular o 

comportamento dos outros. Ela faz isso sempre que identifica que algum colega não está 

conseguindo atender a determinada demanda e, então, ajuda-o a lembrar a tarefa e de 

como deve proceder. Estimular e exercitar processos de heterorregulação são importantes, 

uma vez que eles precedem a autorregulação. 

Os aspectos essenciais 2, 3 e 4 são estratégias que podem ser utilizados em 

diversas tarefas do cotidiano escolar. Eles oferecem um suporte externo para que a criança 

possa controlar e regular seu comportamento e também suas emoções e pensamentos. Seu 

uso deve ser encorajado e, com o tempo, tais processos são internalizados. A partir deste 

momento, esses complementos não serão mais necessários. 

Os 10 módulos com atividades e o módulo complementar encontram-se descritos 

a seguir: 



- Módulo 1 – Organização de Materiais/Rotina e Manejo do tempo, que traz 

quatro sugestões de estratégias que podem ser adaptadas a tarefas do dia-a-dia e 

incorporadas à rotina escolar, sendo realizadas como suporte à organização e ao manejo 

do tempo; 

- Módulo 2 - Organização de idéias, estabelecimento de objetivos e planos: 

estratégias para o dia a dia, que apresenta cinco atividades. Dentre eles, algumas podem 

ser utilizadas como suporte à organização e planejamento para realização de projetos, 

outras visam incrementar a motivação na hétero e autorregulação visando a um objetivo 

de médio a longo prazo e estimular o pensamento reflexivo durante uma situação de 

escolha e tomada de decisão; 

- Módulo 3 - Organização de idéias, estabelecimento de objetivos e planos: 

Atividades de estimulação, apresenta 5 atividades que complementam o módulo anterior, 

porém em formato diferente. As tarefas propostas são jogos que estimulam importantes 

habilidades executivas. 

- Módulo 4 - FE nas Atividades Físicas/Motoras, conta com 13 atividades que 

podem substituir ou complementar atividades de educação física ou outras brincadeiras 

que envolvem o componente motor. Todas estimulam a autorregulação e funcionamento 

executivo no contexto de brincadeiras simples, muitas já conhecidas pelos professores de 

turmas infantis, que requerem, por exemplo, que a criança iniba determinado movimento 

ou que preste atenção a determinado estímulo, perante o qual deve emitir uma resposta.  

- Módulo 5 - Comunicação e Gestão de conflitos traz três atividades, cujo foco é 

proporcionar às crianças oportunidade para aprender estratégias de autorregulação de seu 

comportamento e emoção. Essas atividades podem ser utilizadas para discutir ocorrências 

na classe, comportamentos (bons e maus) e modelar meios apropriados de solucionar 

conflitos.  

- Módulo 6 - Regulando emoções, traz três atividades ou estratégias que podem 

ser utilizadas para auxiliar as crianças a lidarem com suas emoções e formas apropriadas 

de expressá-las.  

- Módulo 7 - Trabalhando com colegas – oportunidade de exercitar a hétero e 

autorregulação, são seis atividades que trazem exemplos de implementação de 

estratégias para estimular FE durante a administração de ‘conteúdo’. Assim, atividades 

normalmente realizadas em classes de pré-escola ou início do ensino fundamental podem 



ser adaptadas e modificadas de modo a incorporar estratégias que estimulem habilidades 

executivas. 

- Módulo 8 - Jogando com os significados das palavras, consta de duas atividades 

em que as crianças devem pensar sobre o significado de palavras e frases ambíguas, 

estimulando assim o pensamento flexível; 

- Módulo 9 - Conversando sobre as atividades, refere-se a uma atividade que pode 

ser implementada em diversos momentos, após atividades de qualquer dos módulos do 

PIAFEx. Seu objetivo é levar a criança a pensar em como executou uma tarefa e na 

efetividade de sua estratégia, ou em como deve agir para solucionar um problema, 

promovendo a metacognição.    

- Módulo 10 - A Brincadeira Planejada. Essa atividade é muito semelhante à 

brincadeira livre em que as crianças normalmente se engajam. Porém, algumas 

modificações foram realizadas de modo a permitir que este jogo imaginativo sirva como 

um meio de prover oportunidades para a criança praticar habilidades executivas de 

autorregulação. As crianças assumem papéis e devem desempenhá-los em determinados 

contextos. Os papéis trazem consigo regras implícitas, as quais as crianças devem seguir, 

adequando, portanto, seu comportamento à ‘demanda imposta’ pelo papel. Além, a 

brincadeira planejada possui três etapas: planejamento, execução (brincadeira em si) e 

avaliação. Permite estimular diversas habilidades executivas, como memória de trabalho, 

flexibilidade e controle inibitório e, desta forma, praticar habilidades autorregulatórias 

nos diversos contextos propiciados pela brincadeira. 

- Módulo Complementar: O Diário de Nina - Este módulo traz uma narrativa que 

apresenta situações cotidianas vividas pela personagem, Nina. As situações e experiências 

de Nina ilustram conflitos e problemas que a personagem e seus amigos deverão resolver 

e, para tal, precisarão aprender a utilizar estratégias de autorregulação. A narrativa 

enfatiza a importância de planejar as ações antes de realizá-las, de aprender a organizar, 

priorizar, assim como avaliar sua efetividade, após sua realização. Também envolve 

aspectos relacionados à regulação de suas emoções e ao entendimento das conseqüências 

de seus comportamentos. É formada por 10 capítulos, que podem ser lidos semanalmente, 

pelo professor. A personagem da história atua como modelo e, após, o professor pode 

conduzir discussões/reflexões sobre a história, bem como algumas atividades que são 

sugeridas ao término de cada capítulo, nas quais as crianças têm a oportunidade de 



experienciar e praticar as estratégias aprendidas. Esse módulo complementar ressalta a 

importância da aprendizagem vicária. 

Conforme descrito por Dias (2013), embora algumas atividades se configurem 

mais como estratégias (calendário, rotinas, organizadores), a maioria delas tem caráter 

lúdico. Muitas foram delineadas para o trabalho em pares ou grupos maiores e utilizando 

materiais de baixo custo, permitindo sua implementação na rede pública de ensino. Além 

disso, na introdução do PIAFEx há uma breve explanação sobre FE e autorregulação, 

abarcando também algumas considerações a respeito de por que é importante promover essas 

habilidades, de modo que o professor possa se contextualizar e informar acerca do trabalho 

que está realizando. Ao final do programa há um modelo de calendário simulado, com 

sugestões quanto à distribuição e freqüência de condução das atividades de cada módulo. 

Sobretudo, a concepção que fundamenta o programa entende a promoção de habilidades 

executivas e, como conseqüência, da autorregulação, como resultado da prática 

intencionada, proporcionada por uma postura e interação educativa que demande tais 

habilidades.  

 

Orientações de Intervenção em Autorregulação e Funções Executivas para 

familiares de escolares  

Para a intervenção com pais foram elaboradas orientações de Intevenção em 

Autorregulação e Funções Executivas para familiares de escolares com o objetivo de 

orientar os pais e/ou responsáveis sobre os aspectos que possam favorecer o desenvolvimento 

de FE. As orientações foram desenvolvidas com base em teorias relativas à promoção de 

FE descritas anteriormente no presente estudo e três aspectos essenciais considerados 

como fundamentais ao desenvolvimento das habilidades executivas, seguindo o modelo 

de Dias, Seabra (2013) e adaptado para o contexto familiar, são elas: 

 (1) interação familiar, tem por objetivo promover a autorregulação e autonomia. 

Por exemplo, os pais e/ou responsáveis podem estimular o questionamento nas rotinas 

doméstica à intervenção direta, promovendo o apoderamento de forma gradativa de 

tarefas no ambiente familiar.; 

(2) mediadores externos, são ferramentas de uso temporário que tem por objetivo 

ajudar a criança a desempenhar tarefas que servem de apoio para a organização mental e 

comportamental. Por exemplo, bloco de notas autoadesivos utilizados na porta do guarda 



roupa para lembra de uma tarefa a ser cumprida diariamente.  

(3) fala privada, tem por objetivo desenvolver a autorregulação, trata-se de uma 

fala audível, em voz alta, direcionada para si, os pais e/ou responsáveis podem estimular 

o uso da fala privada solicitanto que a criança diga para si mesma o que deve realizar em 

uma tarefa do no ambiente familiar ou fora dele, por exemplo, solicitar que a criança 

elabore um planejamento e utilize a fala privada para acompanhar os pais ao mercado. 

Essas orientações são descritas no próximo capítulo.  

 

PROCEDIMENTO 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. Na sequência, feito contato com a Secretaria de Educação do 

município participante, solicitando autorização para realização da pesquisa nas escolas. 

Importante ressaltar que a UPM possui convênio com a prefeitura do referido município, o 

que facilita o processo de aprovação e início da pesquisa. Após, as escolas foram contatadas 

e foram remetidos os Termos de Consentimento livre e esclarecido (TCLE) para os 

responsáveis de ambas as instituições e para os responsáveis das crianças das séries 

participantes.  Para entrega do termo de consentimento aos responsáveis pelas crianças foi 

realizada a primeira reunião com pais no mês de fevereiro. Esta reunião, aconteceu de forma 

simultânea à primeira reunião de pais do ano letivo da escola, onde os diretores das referidas 

escolas apresentaram a pesquisadora aos pais. Esta reunião teve como objetivo informar os 

pais a respeito do projeto a ser desenvolvido e coletar assinaturas do TCLE, para isso foram 

reunidos os distintos grupos, GC, GE-I e GE-II; nesta reunião, exclusivamente para o grupo 

GE-II, foi verificado a possibilidade de adesão dos pais e convite para a participação em 

demais reuniões no decorrer da pesquisa. Como condição de participação, acordou-se que 

todos os pais receberiam devolutivas das avaliações iniciais realizadas com as crianças, essa 

foi uma condição em especial dos pais do GC, cujas crianças não receberiam as intervenções 

específicas das professoras. Aos pais que não participaram das reuniões foi enviado, por meio 

do aluno, um informativo simplificado da pesquisa contendo o termo de consentimento e 

também foram realizadas reuniões individuais no período inicial da pesquisa para atender 

eventuais dúvidas dos pais. 

O projeto foi conduzido em três etapas realizadas no período de um ano letivo: pré-

teste, intervenção e pós-teste. Na etapa pré-teste foram aplicados individualmente os 



instrumentos ST, TAC, TT-PE, TSS e EMMC em sala disponibilizada pelas escolas durante 

o período regular de aula, foram realizadas cinco sessões com duração média de 15 minutos 

cada. A ordem de aplicação foi sempre a mesma, ou seja, aplicava-se um único teste a todas 

as crianças e, somente após a finalização, era iniciada a aplicação de outro instrumento. Tal 

procedimento foi adotado para evitar que se passasse muito tempo entre as avaliações de 

diferentes crianças em um mesmo teste. Nesta etapa participaram todos os grupos, GE-I, GE-

II e GC. Todos os pais e professores também receberam o IFERI e o SDQ para 

preenchimento. As avaliações foram realizadas no período matutino com as crianças da 

2ª fase do EI e simultaneamente, em período subsequente vespertino, com as crianças do 

1º ano EF. Esta etapa teve início em fevereiro e findou-se em abril. 

Finalizada a primeira etapa, de pré-teste, deu-se início à segunda etapa da pesquisa, 

a de intervenção. Inicialmente foram conduzidas duas sessões de treinamento e orientação 

para os professores do GE-I e do GE-II sobre o PIAFEx. A partir de então, os próprios 

professores, com a devida supervisão da pesquisadora, aplicaram as atividades em contexto 

de sala de aula. Esse procedimento já havia sido utilizado por Dias (2013) e mostrou-se 

satisfatório para que os professores compreendessem o procedimento e pudessem realizá-lo 

diariamente em sala de aula.  

A fase de treinamento de professores foi realizada em duas reuniões de formação de 

2 horas cada, em que foram abordados os aspectos essenciais do programa de intervenção. 

As formações e as orientações aos professores do GE-I e GE-II foram realizadas em sala 

reservada durante o período de Horário Coletivo/Individual dos professores nas escolas e 

separadamente dos professores da E1 e da E2. Após as sessões de treinamento deu-se início 

a condução das atividades em sala pelos professores sob a orientação da doutoranda. Eram 

realizadas reuniões quinzenais entre a pesquisadora e as professoras, que ocorreram nos 

meses de maio a junho e de agosto a novembro. Adicionalmente, semanalmente as 

professoras recebiam da pesquisadora sugestões de atividades para aquela semana, estas 

sugestões eram deixadas nas caixinhas que cada uma das professoras dispunha na sala dos 

professores para posterior discussão sobre a aplicação da atividade em sala de aula.  

A exemplo das atividades, o módulo 6 – Regulando emoções (DIAS; SEABRA, 

2013, p.99) apresenta a técnica da “Tartaruga de Meltzer”, que ajuda a criança a solucionar 

seus próprios problemas. Esta tarefa tem como objetivo estimular a autorrgulação emocional 

e flexibilidade na busca de soluções. A Figura 5 ilustra o recurso visual para a realização 

dessa atividade.  



 

Figura 5. Atividade do Módulo 6 – Regulando emoções com a técnica da 

“Tartaruga de Meltzer” (DIAS; SEABRA, 2013, p. 99).  

 

Para a realização dessa tarefa foi confeccionado um cartaz que permaneceu na sala 

de aula após a exposição da professora e caracterizou-se como facilitador na monitoria de 

situações de conflito.  

Outro exemplo de tarefa bastante utilizada pelas professoras foi “O chefe mandou”, 

do módulo 4 – FE nas Atividades Físicas/Motoras (DIAS; SEABRA, p. 38, 2013). Muitas 

vezes esta tarefa era solicitada pelas próprias crianças. Neste jogo o professor (ou uma 

criança) faz o papel do “chefe”. Tudo que o “chefe” disser os demais terão que fazer. As 

crianças em pé, posicionadas em frente ao “chefe”. Esta tarefa tem como objetivo estimular 

habilidades como atenção e capacidade de orientar o comportamento de acordo com uma 

regra ou comando verbal. 

Como módulo complementar (DIAS; SEABRA, p. 79, 2013) especificamente as 

professoras do GE-II/EF utilizaram o “Diário de Nina”. Periodicamente era realizada a leitura 

do diário com seus alunos. Por vezes, professores e alunos ressaltavam aspectos do cotidiano 



escolar. Entre eles, no capítulo 6, item 2: “A viagem à Floresta” professores planejaram o 

passeio ao zoológico, o que ocorreu de fato seguindo as instruções da tarefa, alunos puderam 

nomear itens a serem levados durante o passeio e justificarem suas escolhas. 

Em outra tarefa, as professoras solicitaram aos pais de seus alunos caixas de leite 

forradas com papel de presente que serviram de blocos para a realização da atividade 6 – 

Montagem com Blocos do módulo 7 -  Trabalhando com colegas (DIAS; SEABRA, p. 69, 

2013). Nesta tarefa as crianças, em dupla, devem delimitar o que será feito, desenhar o objeto 

a ser construído e depois montá-lo com os blocos. Ao fim, devem comparar se a montagem 

corresponde ao plano inicial desenhado. Esta tarefa tem como objetivo estimular a hétero e a 

autorregulação.  

Adicionalmente, o grupo de pais do GE-II recebeu orientações sobre os aspectos que 

possam favorecer o desenvolvimento de FE, o que ocorreu em reuniões periódicas na própria 

escola em sala reservada. Esta etapa teve início em junho e ocorreu em dias e escolas distintas 

com o grupo de pais do EI e com o grupo de pais do EF. Para a primeira reunião de 

intervenção elaborou-se um planejamento com o seguinte plano de reunião:  

1º Encontro: 

A primeira reunião com pais ocorreu no mês de junho com a participação de 16 pais 

e/ou responsáveis, foi organizada da seguinte forma: 

1. Retomada da apresentação da doutoranda e do projeto de pesquisa. Este foi o 

momento para informar aos pais e responsáveis participantes da intervenção sobre os 

objetivos do projeto e das orientações de Intevenção em Autorregulação e Funções 

Executivas para familiares de escolares. 

2. Dinâmica de grupo (a teia de aranha – com um barbante cada um se apresenta 

e diz uma palavra simbólica, passando do seu lugar o rolo de barbante para outra pessoa 

aleatoriamente, a pessoa seguinte deverá repetir cada palavra dita pelas anteriores, incluindo 

a sua e se apresentar passando o rolo de barbante a pessoa seguinte até formar uma teia que 

deverá ser desatada pelo grupo). Esta tarefa realizada pelos pais foi concluída com ilustrações 

simbólicas para apresentar habilidades do funcionamento executivo, como por exemplo, 

inibição, memória de trabalho e planejamento; 

3. Introdução básica sobre funções executivas; conceitos e habilidades. 

4. Momento de escuta; possibititou aos pais uma discussão em grupo sob a 



orientação da doutoranda sobre aspectos e estratégias que poderiam ajudar as crianças no 

desenvolvimento das FE; 

5. Construção de estratégias rotineiras na dinâmica familiar que possam 

favorecer o desenvolvimento de FE em seus filhos; 

6. Tratado entre os pais para:  

a) Aplicação das estratégias no ambiente familiar; 

b) Observação da eficiência das estratégias para discussão no próximo encontro. 

 

2º Encontro: 

A segunda reunião com pais ocorreu aproximadamente quinze dias após a primeira, 

no mês de julho, com a participação de 13 pais. Para esta reunião elaborou-se o seguinte 

plano:  

1. Retomada de informes sobre o projeto de pesquisa; 

2. Retomada do tratado realizado com os pais na última reunião; para entrar no 

próximo item; 

3. Momento de escuta; discussão de como se deu a aplicação de estratégias no 

ambiente familiar; foi ressaltado a importância da iniciação de atividade esportiva e/ou 

cultural; 

4. Apresentação de estratégias de estimulação cognitiva: “Como ajudar seu filho 

a pensar antes de agir”; a exemplo: “Mantenha uma relação positiva com seu filho; ajude seu 

filho a se preparar melhor para lidar com situações estressantes” ou “Incentive seu filho a 

fazer atividades esportivas, como artes marciais ou atividades culturais, como música ou 

dança”. 

5. Entrega de informativos das estratégias de estimulação cognitiva em forma 

de folheto. Aos pais das crianças participantes do GE-II que não participaram da reunião, foi 

enviado o folheto informativo pelo aluno. Neste folheto foi elencado estratégias facilitadoras 

do desenvolvimento de FE, bem como uma série de atividades e posturas que auxiliam os 

pais a ajudar seus filhos a pensar antes de agir.  

 



3º Encontro 

No mês de agosto, foram convidados a participar das reuniões os pais de todos os 

participantes (GC, GE-I e GE-II), na escola em que o aluno estava matriculado, tendo 

como objetivo a entrega do relatório de devolutiva das avaliações. Participaram da reunião 

67 pais, nesta data foi entregue a cada um dos pais das crianças participantes do estudo um 

relatório de devolutiva individual, contendo um breve relato da avaliação realizada e o 

desempenho de sua criança nas avaliações realizadas no pré-teste. Às crianças que 

apresentaram alguma alteração no desenvolvimento global, caracterizada  pelo resultado 

do SDQ preenchido pelo professor, foi sugerida uma avaliação mais específica do 

potencial de risco apresentado, com sugestão de encaminhamento para avaliação do seu 

neurodesenvolvimento através de seus pais e/ou responsáveis. Dessa forma, os resultados 

do questionário preenchidos pelos professores apontaram para habilidade bastante 

desenvolvida (1), conforme esperado (125), um pouco alterado (32), muito alterado (4), 

não realizado (31). No total, conforme os resultados apresentados, quatro crianças foram 

encaminhadas para uma avaliação mais específica, sendo três do GE-I e uma do GE-II. 

Cada relatório de devolutiva individual foi entregue em papel timbrado da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, com o contato da doutoranda e assinatura da doutoranda e da 

orientadora desta pesquisa. Aos pais que não puderam participar da reunião coletiva de 

entrega dos relatórios de devolutiva, foi entregue até o período posterior de 

aproximadamente um mês de forma eventual a cada solicitação dos pais. Depois deste 

período uma cópia foi entregue à dirigente escolar com protocolo de entrega para 

posterior retirada dos pais do relatório de devolutiva na unidade escolar. Aos pais que 

autorizaram, foi entregue uma cópia do relatório de devolutiva à professora da criança 

participante. 

 

4º Encontro 

Ainda no mês de agosto, houve outra reunião exclusiva aos pais do GE-II, que além 

da entrega das devolutivas, ocorreu mais um encontro de capacitação, com trocas de 

informações entre os próprios pais sobre as possiblidades de estratégias no ambiente familiar, 

com mediação da pesquisadora. Participaram deste encontro 12 pais e/ou responsáveis. 

Dentre as estratégias, procedeu as seguintes orientações: As relações positivas em 

casa podem ajudar a crianças a se preparar melhor para lidar com situações estressantes, 



promovê-las ajudará a desenvolver na crianças as FE. Uso de mediadores externos. Ser 

afetuoso e sensível às necessidades do seu filho. Ser paciente e manter o diálogo, ser 

educado e cordial mesmo em situações que possam ser conflitante. Incentivar a criança a 

ser independente, ajudando-o em atividades que ele precise realmente. Seja paciente e 

tente manter atividades domésticas e rotinas consistentes e organizadas. Partipe de 

brincadeiras e/ou jogos junto com a criança, fazendo a escolha em conjunto de atividades 

que ajudem a desenvolver FE. Incentive seu filho a fazer atividade esportiva e/ou cultural. 

Durante esse processo de intervenção com os grupos experimentais, o GC não 

recebeu qualquer orientação quanto ao programa interventivo e permaneceu apenas com as 

atividades regulares.  

A etapa pós-teste, terceira etapa do projeto, teve início na segunda quinzena do mês 

de outubro com as crianças, e ocorreu simultaneamente com o GE-I, GE-II e GC, utilizando-

se o mesmo procedimento e instrumental descrito na primeira etapa exceto a aplicação da 

EMMC. Esta etapa encerrou-se no mês de novembro.   

 

RESULTADOS  

Todos os testes foram corrigidos e tabulados. A análise de dados foi feita 

comparando os resultados dos grupos experimentais e do grupo controle, tanto no pré-

teste quanto no pós-teste. Para isso, foram conduzidas:  

a)  análises estatísticas descritivas de todos os instrumentos;   

b)  análise de Covariância mista (intra e entre-sujeitos), tendo o momento (pré ou pós-

teste) como medida repetida e o grupo (GE-I, GE-II e GC) como medida entre-sujeitos, sobre 

os desempenhos nos testes ST, TAC, TT-PE e TSS. Foram usados como covariantes a idade 

das crianças (pois havia crianças com idades variadas em uma mesma série) e o raciocínio 

não-verbal (visto que possíveis diferenças no desempenho em funções executivas poderiam 

ser devidas a esse aspecto, e não à intervenção propriamente dita).   

 

Análise de Covariância mista 

Para investigar o efeito da intervenção sobre os desempenhos nos diversos 

instrumentos utilizados foram conduzidas, inicialmente, análises de covariância para 



medidas repetidas com dois fatores, sendo um intrasujeitos (momento: pré e pós) e outro 

entre-sujeitos (grupo: GE1 GE2 e GC). Dado que estamos a falar de um programa de 

desenvolvimento de competências e de uma medida assente nos ganhos numa variável 

também ela desenvolvimental, é conveniente controlar variáveis que possa estar 

associadas ao próprio desenvolvimento psicológico, aprendizagem e maturação da 

criança. Neste sentido, o planeamento das análises do efeito do programa de intervenção 

pretende controlar a idade das crianças e o seu nível de inteligência, assumindo estas duas 

variáveis como covariáveis na análise de variância dos resultados.  

Dessa forma, a seguir são descritas as Análise de Covariância mista (intra e entre-

sujeitos), tendo o momento (pré ou pós-teste) como medida repetida e o grupo (GE-I, GE-II 

e GC) como medida entre-sujeitos, sobre os desempenhos nos testes ST, TAC, TT-PE e TSS. 

Foram usados como covariantes a idade das crianças (pois havia crianças com idades variadas 

em uma mesma série) e o raciocínio não-verbal (visto que possíveis diferenças no 

desempenho em funções executivas poderiam ser devidas a esse aspecto, e não à intervenção 

propriamente dita). 

 

Efeito da intervenção nos desempenhos em provas de atenção – Teste de 

Trilhas para Pré-escolares 

A Tabela 4 sumariza os resultados da Análise de Covariância sobre o desempenho 

do Teste de Trilhas para pré-escolares para os três grupos de crianças nos dois momentos 

de avaliação (medidas repetidas). As médias apresentadas são as corrigidas pela análise. 

Resultados significativos (considerando o nível de significância de 0,05) são destacados 

em negrito e aqueles marginalmente significativos (com p entre 0,05 e 0,1), em itálico e 

negrito. Os resultados, com as médias de desempenho corrigidos após as Ancovas, são 

apresentadas também em gráficos, de forma a permitir melhor visualização e discussão 

dos achados. 



Tabela 4. Resultados da Análise de Variância no desempenho do Teste de Trilhas para 

pré-escolares pelos 3 grupos de crianças e nos dois momentos de avaliação (medidas 

repetidas) 

Variável Grupos 
Pré-teste Pós-teste Efeitos 

N M EP N M EP  F Sig. Eta 

Trilhas 

A Seq 

GE-I 54 3,63 0,23 54 4,07 0,19 Momento               0,001 0,973 0,000 

GE-II 55 3,51 0,22 55 4,39 0,19 Momento x Idade 0,039 0,844 0,000 

GC 51 3,88 0,23 51 3,74 0,20 
Momento x 

Inteligência 
0,064 0,801 0,000 

        
Momento x 

Grupos 
3,775 0,025 0,046 

            

Trilhas 

A Com 

GE-I 54 2,98 0,17 54 3,53 0,12 Momento 0,752 0,387 0,005 

GE-II 55 3,05 0,17 55 3,68 0,11 Momento x Idade 0,117 0,733 0,001 

GC 51 3,18 0,17 51 3,20 0,12 
Momento x 

Inteligência 
0,369 0,545 0,002 

        
Momentos x 

Grupos 
3,224 0,042 0,040 

            

Trilhas 

B Seq 

GE-I 54 2,35 0,21 54 3,10 0,26 Momento 6,470 0,012 0,040 

GE-II 55 2,77 0,20 55 3,52 0,26 Momento x Idade 6,082 0,015 0,038 

GC 51 2,40 0,21 51 3,06 0,27 
Momento x 

Inteligência 
3,641 0,058 0,023 

        
Momento x 

Grupos 
0,024 0,977 0,000 

            

Trilhas 

B Com 

GE-I 54 3,62 0,24 54 4,55 0,22 Momento 2,065 0,153 0,013 

GE-II 55 3,80 0,23 55 5,04 0,22 Momento x Idade 3,593 0,060 0,023 

GC 51 3,71 0,24 51 5,04 0,23 
Momento x 

Inteligência 
0,893 0,346 0,006 

        
Momento x 

Grupos 
0,454 0,636 0,006 

            

A Análise de Covariância relevou alguns efeitos significativos, conforme a Tabela 

4. Aqui serão destacados apenas os efeitos que sugerem ganhos com a intervenção, a 

saber, interação entre os fatores momento e grupo. Nesse sentido, foram verificadas 

interações significativas entre momento e grupo para Sequência e Conexão na Parte A do 

Teste de Trilhas. Conforme as médias, observa-se que, nessas duas medidas, os grupos 

experimentais apresentaram maiores ganhos do pré-teste para o pós-teste do que o grupo 

controle. 



Para explorar melhor os resultados optou-se por verificar as diferenças entre os 

grupos através de análises de comparação de pares de Bonferroni, no pré-teste e no pós-

teste, tendo como covariante a idade e o resultado no teste de raciocínio não-verbal. A 

Tabela 5 a seguir sumariza os resultados. Indicativos do efeito da intervenção foram 

verificados em tarefas mais simples de flexibilidade cognitiva. Conforme Tabela 5, o GE-

II apresentou melhor desempenho quando comparado ao GC em itens de Sequência e 

Conexão na Parte A do Teste de Trilhas no pós-teste, sendo que essa diferença não havia 

no pré-teste. 

 

Tabela 5. Comparação de pares para os três grupos, nos momentos pré e pós-teste, para 

o Teste de Trilhas. 

Variável Momento 
(I) Grupo de 

Pesquisa 

(J) Grupo de 

Pesquisa 

Diferença 

média (I-J) 
Sig. 

Trilhas A 

Seq 

Pré GE-I GE-II 0,116 1,000 

 GE-II GC -0,373 0,748 

 GC GE-I 0,256 1,000 

Pós GE-I GE-II -0,318 0,733 

 GE-II GC 0,643 0,062 

 GC GE-I -0,325 0,726 

      

Trilhas A 

Con. 

Pré GE-I GE-II -0,063 1,000 

 GE-II GC -0,135 1,000 

 GC GE-I 0,198 1,000 

Pós GE-I GE-II -0,150 1,000 

 GE-II GC 0,472* 0,014 

 GC GE-I -0,322 0,161 

      

Trilhas B 

Seq 

Pré GE-I GE-II -0,423 0,442 

 GE-II GC 0,374 0,612 

 GC GE-I 0,049 1,000 

Pós GE-I GE-II -0,411 0,800 

 GE-II GC 0,455 0,671 

 GC GE-I -0,044 1,000 

      

Trilhas B 

Con. 

Pré GE-I GE-II -0,193 1,000 

 GE-II GC 0,099 1,000 

 GC GE-I 0,094 1,000 

Pós GE-I GE-II -0,488 0,359 

 GE-II GC -0,007 1,000 

 GC GE-I 0,495 0,360 



 

Também para explorar melhor os resultados optou-se por verificar as diferenças 

entre os momentos, através de análises de comparação de pares de Bonferroni, para cada 

um dos três grupos, tendo como covariante a idade e o resultado no teste de raciocínio 

não-verbal. Na análise de comparação de pares de Bonferroni intra-sujeitos, Tabela 6, é 

possível verificar uma tendência a melhores desempenhos entre momentos nos três 

grupos de pesquisa, com exceção do GC em itens de Sequência na Parte A em que o grupo 

obteve desempenhos inferiores no pós-teste em comparação ao seu desempenho no pré-

teste.  

 

Tabela 6. Comparação de pares entre os dois momentos, para cada um dos três grupos, 

no Teste de Trilhas. 

Pré-escolares 

Variável 

Grupo de 

Pesquisa 

(I) 

fator1 
(J) fator1 

Diferença 

média (I-J) 
Sig. 

Trilhas A Seq 

GE-I Pré Pós  -0,442   0,091 

GE-II Pré Pós -0,877* 0,001 

GC Pré Pós 0,139 0,603 

      

Trilhas A Con. 

GE-I Pré Pós -0,542* 0,003 

GE-II Pré Pós -0,629* 0,001 

GC Pré Pós -0,022 0,906 

      

Trilhas B Seq 

GE-I Pré Pós -0,752* 0,021 

GE-II Pré Pós -0,741* 0,022 

GC Pré Pós -0,660* 0,049 

      

Trilhas B Con. 

GE-I Pré Pós -0,933* 0,003 

GE-II Pré Pós -1,228* 0,000 

GC Pré Pós -1,334* 0,000 

 

 

Efeito da intervenção nos desempenhos em provas de atenção –Teste de Atenção 

por Cancelamento  

 



A Tabela 7 sumariza os resultados da Análise de Covariância sobre o desempenho 

do Teste de Atenção por Cancelamento para os três grupos de crianças nos dois momentos 

de avaliação (medidas repetidas). As médias apresentadas são as corrigidas pela análise. 

Resultados significativos (considerando o nível de significância de 0,05) são destacados 

em negrito e aqueles marginalmente significativos (com p entre 0,05 e 0,1), em itálico e 

negrito. Os resultados, com as médias de desempenho corrigidos após as Ancovas, são 

apresentadas também em gráficos, de forma a permitir melhor visualização e discussão 

dos achados. 

 

Tabela 7. Resultados da Análise de Variância no desempenho do Teste de Atenção por 

Cancelamento pelos 3 grupos de crianças e nos dois momentos de avalição (medidas 

repetidas)  

Variável Grupos 

Pré-teste Pós-teste                                        Efeitos 

N M EP N M EP 
 F Sig. Eta 

TAC 

Parte 1 

GE-I 54 28,58 1,23 54 34,72 1,27 
Momento 

2,067 0,153 0,013 

GE-II 55 29,14 1,22 55 33,46 1,26 
Momento x 

Idade 
1,096 0,297 0,007 

GC 51 30,13 1,27 51 32,29 1,30 
Momento x 

Inteligência 
0,004 0,953 0,000 

        
Momento x 

Grupos 
2,190 0,115 0,027 

            

TAC  

Parte 2 

GE-I 54 1,63 0,11 54 1,63 0,13 Momento 0,151 0,698 0,001 

GE-II 55 1,30 0,10 55 1,97 0,13 
Momento x 

Idade 
0,323 0,571 0,002 

GC 51 1,64 0,11 51 1,81 0,14 
Momento x 

Inteligência 
0,208 0,649 0,001 

        
Momentos x 

Grupos 
5,185 0,007 0,063 

            

TAC  

Parte 3 

GE-I 54 11,13 0,70 54 17,47 0,79 
Momento 

1,222 0,271 0,008 

GE-II 55 11,14 0,70 55 16,15 0,78 
Momento x 

Idade 
3,584 0,060 0,023 

GC 51 12,64 0,72 51 14,60 0,81 
Momento x 

Inteligência 
1,472 0,227 0,009 

        
Momento x 

Grupos 10,792 0,000 0,122 



TAC 

Total 

GE-I 54 41,35 1,67 54 53,82 1,83 
Momento 

0,486 0,487 0,003 

GE-II 55 41,58 1,65 55 51,58 1,81 
Momento x 

Idade 
0,000 0,986 0,000 

GC 51 44,41 1,71 51 48,70 1,88 
Momento x 

Inteligência 
0,260 0,611 0,002 

        
Momento x 

Grupos 
6,805 0,001 0,081 

            

 

A Análise de Covariância relevou alguns efeitos significativos, conforme a Tabela 

7. Aqui serão destacados apenas os efeitos que sugerem ganhos com a intervenção, a 

saber, interação entre os fatores momento e grupo. Nesse sentido, foram verificadas 

interações significativas entre momento e grupo para Parte 2, 3 e total do Teste de 

Atenção por Cancelamento. Conforme as médias, observa-se que, na Parte 3 e total do 

teste, os grupos experimentais apresentaram maiores ganhos do pré-teste para o pós-teste 

do que o grupo controle. 

Para explorar melhor os resultados optou-se por verificar as diferenças entre os 

grupos por meio de análises de comparação de pares de Bonferroni, no pré-teste e no pós-

teste, tendo como covariante a idade e o resultado no teste de raciocínio não-verbal. A 

Tabela 8 a seguir sumariza os resultados. Indicativos do efeito da intervenção foram 

verificados em tarefas de atenção alternada, a parte 3 do TAC. Conforme Tabela 8, o GE-

I apresentou melhor desempenho quando comparado ao GC na Parte 3 do Teste de 

Atenção por Cancelamento, sendo que essa diferença, ainda que não significativa, era 

inversa no pré-teste. 

 



Tabela 8. Comparação de pares para os três grupos de pesquisa, nos momentos pré e 

pós-teste, para o Teste de Atenção por Cancelamento.  

Variável Momento 
(I) Grupo de 

Pesquisa 

(J) Grupo de 

Pesquisa 

Diferença 

média (I-J) 
Sig 

TAC Parte 1 Pré GE-I GE-II -0,56 1,000 

  GE-II GC -0,99 1,000 

  GC  GE-I 1,55 1,000 

 Pós GE-I GE-II 1,26 1,000 

  GE-II GC 1,169 0,550 

  GC GE-I -2,432 0,550 

      

TAC Parte 2 Pré GE-I GE-II 0,34 0,069 

  GE-II GC -0,34 0,068 

  GC GE-I 0,01 1,000 

 Pós GE-I GE-II -0,34 0,228 

  GE-II GC 0,16 1,000 

  GC GE-I 0,18 1,000 

      

TAC Parte 3 Pré GE-I GE-II -0,01 1,000 

  GE-II GC -1,50 0,407 

  GC GE-I 1,51 0,406 

 Pós GE-I GE-II 1,32 0,711 

  GE-II GC -1,35 0,711 

  GC GE-I -2,87* 0,037 

 

Também para explorar melhor os resultados optou-se por verificar as diferenças 

entre os momentos, por meio de análises de comparação de pares de Bonferroni, para 

cada um dos três grupos, tendo como covariante a idade e o resultado no teste de 

raciocínio não-verbal. Na análise de comparação de pares de Bonferroni intra-sujeitos, 

Tabela 9, é possível verificar uma tendência a melhores desempenhos entre momentos 

nos três grupos de pesquisa. Os grupos experimentais apresentaram maiores ganhos do 

pré para o pós-teste em relação ao grupo controle. 

 



Tabela 9. Comparação de pares entre os dois momentos, para cada um dos três grupos, 

no Teste de Atenção por Cancelamento. 

 Pré-escolares 

Variável 

Grupo de 

Pesquisa 
(I) fator1 

(J) 

fator1 

Diferença 

média (I-J) 
Sig. 

TAC Parte 1 GE-I Pré Pós -6,14* 0,000 

GE-II Pré Pós -4,14* 0,001 

GC Pré Pós -2,16 0,115 

      

TAC Parte 2 GE-I Pré Pós 0,01 0,995 

GE-II Pré Pós -0,68* 0,000 

GC Pré Pós -0,17 0,276 

      

TAC Parte 3 GE-I Pré Pós -6,34* 0,000 

GE-II Pré Pós -5,01* 0,000 

GC Pré Pós -1,96* 0,005 

      

TAC Total GE-I Pré Pós -12,47* 0,000 

GE-II Pré Pós -9,99* 0,000 

GC Pré Pós -4,29* 0,009 

 

 

Efeito da intervenção nos desempenhos do Simon Task 

A Tabela 10 sumariza os resultados da Análise de Covariância sobre o 

desempenho do Simon Task para os três grupos de crianças nos dois momentos de 

avaliação (medidas repetidas). As médias apresentadas são as corrigidas pela análise. 

Resultados significativos (considerando o nível de significância de 0,05) são destacados 

em negrito e aqueles marginalmente significativos (com p entre 0,05 e 0,1), em itálico e 

negrito. Os resultados, com as médias de desempenho corrigidos após as Ancovas, são 

apresentadas também em gráficos, de forma a permitir melhor visualização e discussão 

dos achados. 

 



Tabela 10. Resultados da Análise de Variância no desempenho do Simon Task pelos 3 

grupos de crianças e nos dois momentos de avaliação (medidas repetidas) 

Variável_desem

p. 

Grupo

s 

Pré-teste Pós-teste Efeitos 

n M EP N M EP  F Sig. Eta 

Simon 

Congruentes 

GE-I 
5

5 

0,8

3 

0,0

2 

5

5 

0,8

8 

0,0

2 

Momento               
9,069 

0,00

3 

0,05

6 

GE-II 
5

8 

0,8

5 

0,0

2 

5

8 

0,9

2 

0,0

2 

Momento 

x Idade 
4,674 

0,03

2 

0,02

9 

GC 
4

6 

0,8

1 

0,0

2 

4

6 

0,8

7 

0,0

2 

Momento 

x 

Inteligênci

a 

2,680 
0,10

4 

0,01

7 

        
Momento 

x Grupos 
0,255 

0,77

5 

0,00

3 

            

Simon 

Incongruentes 

GE-I 
5

5 

0,8

4 

0,0

2 

5

5 

0,9

0 

0,0

2 

Momento 12,07

2 
0,00

1 

0,07

3 

GE-II 
5

8 

0,8

6 

0,0

2 

5

8 

0,9

3 

0,0

2 

Momento 

x Idade 
7,522 

0,00

7 

0,04

7 

GC 
4

6 

0,8

3 

0,0

2 

4

6 

0,8

8 

0,0

2 

Momento 

x 

Inteligênci

a 

2,374 
0,12

5 

0,01

5 

        
Momento 

x Grupos 
0,020 

0,98

0 

0,00

0 

            

Simon 

Flexibilidade 

GE-I 
5

5 

0,8

4 

0,0

2 

5

5 

0,8

9 

0,0

2 

Momento 11,91

1 
0,00

1 

0,07

2 

GE-II 
5

8 

0,8

6 

0,0

2 

5

8 

0,9

3 

0,0

2 

Momento 

x Idade 
6,069 

0,01

5 

0,03

8 

GC 
4

6 

0,8

1 

0,0

2 

4

6 

0,8

8 

0,0

2 

Momento 

x 

Inteligênci

a 

4,469 
0,03

6 

0,02

8 

        
Momento 

x Grupos 
0,435 

0,64

8 

0,00

6 

            

Simon Controle 

Inibitório 

GE-I 
5

5 

0,8

1 

0,0

2 

5

5 

0,9

0 

0,0

2 

Momento 16,25

7 
0,00

0 

0,09

5 

GE-II 
5

8 

0,8

2 

0,0

2 

5

8 

0,9

2 

0,0

2 

Momento 

x Idade 
8,766 

0,00

4 

0,05

4 

GC 
4

6 

0,7

9 

0,0

3 

4

6 

0,8

6 

0,0

2 

Momento 

x 

Inteligênci

a 

4,925 
0,02

8 

0,03

1 

       
Momento 

x Grupos 
0,310 

0,73

4 

0,00

4 

 



A Análise de Covariância não apresentou efeitos significativos que revelassem 

efeito da intervenção, conforme a Tabela 10. Ou seja, não foram verificadas interações 

significativas entre momento e grupo nas diferentes medidas de desempenho no Simon 

Task.  

Após esse análise de escores, a seguir são feitas as análises de tempo de reação. 

Assim, a Tabela 11 sumariza os resultados da Análise de Covariância sobre o tempo de 

reação do Simon Task para os três grupos de crianças nos dois momentos de avaliação 

(medidas repetidas). As médias apresentadas são as corrigidas pela análise. Resultados 

significativos (considerando o nível de significância de 0,05) são destacados em negrito 

e aqueles marginalmente significativos (com p entre 0,05 e 0,1), em itálico e negrito. Os 

resultados, com as médias de tempo de reação corrigidos após as Ancovas, são 

apresentadas também em gráficos, de forma a permitir melhor visualização e discussão 

dos achados. 

 



Tabela 11. Resultados da Análise de Variância no tempo de reação do Simon 

Task pelos 3 grupos de crianças e nos dois momentos de avalição (medidas repetidas) 

Variável_TR Grupos 
Pré-teste Pós-teste Efeitos 

n M EP N M EP  F Sig. Eta 

Simon_TR 

Congruentes 

GE-I 54 1,65 0,07 54 1,60 0,06 Momento               0,373 0,542 0,002 

GE-II 57 1,63 0,07 57 1,55 0,05 
Momento x 

Idade 
1,319 0,253 0,009 

GC 46 1,73 0,07 46 1,46 0,06 
Momento x 

Inteligência 
0,127 0,722 0,001 

        
Momento x 

Grupos 
2,437 0,091 0,031 

            

Simon_TR 

Incongruentes 

GE-I 54 1,62 0,11 54 1,49 0,06 Momento 0,093 0,761 0,001 

GE-II 57 1,74 0,11 57 1,48 0,05 
Momento x 

Idade 
0,019 0,891 0,000 

GC 46 1,58 0,12 46 1,38 0,06 
Momento x 

Inteligência 
3,525 0,062 0,023 

        
Momento x 

Grupos 
0,402 0,669 0,005 

            

Simon_TR 

Flexibilidade 

GE-I 54 1,62 0,06 54 1,52 0,04 Momento 0,025 0,876 0,000 

GE-II 57 1,66 0,06 57 1,49 0,04 
Momento x 

Idade 
0,350 0,555 0,002 

GC 46 1,61 0,07 46 1,41 0,05 
Momento x 

Inteligência 
0,001 0,972 0,000 

        
Momento x 

Grupos 
0,563 0,571 0,007 

            

Simon_TR 

Controle 

Inibitório 

GE-I 54 1,63 0,07 54 1,65 0,07 Momento 0,075 0,785 0,000 

GE-II 57 1,65 0,06 57 1,59 0,07 
Momento x 

Idade 
0,000 0,993 0,000 

GC 46 1,69 0,07 46 1,46 0,07 
Momento x 

Inteligência 
1,462 0,228 0,010 

       
Momento x 

Grupos 
2,490 0,086 0,032 

 

A Análise de Covariância não apresentou efeitos significativos, conforme a 

Tabela 11. Portanto, não foram verificadas interações significativas entre momento e 

grupo nas diferentes medidas de tempo de reação no Simon Task, porém houve interação 

marginalmente significativa entre grupo e momento nos itens Congruentes e de Controle 

Inibitório.  

Também para explorar melhor os resultados optou-se por verificar as diferenças 

entre os momentos, através de análises de comparação de pares de Bonferroni, para cada 



um dos três grupos, tendo como covariante a idade e o resultado no teste de raciocínio 

não-verbal. Na análise de comparação de pares de Bonferroni intra-sujeitos, Tabela 12, é 

possível verificar uma tendência a melhores desempenhos e redução do tempo de reação 

entre momentos nos três grupos de pesquisa, com exceção do GE-I que obteve maior 

tempo de reação no pós-teste, ainda que não significativo.  

Tabela 12. Comparação de pares entre os dois momentos, para cada um dos três grupos, 

em desempenho e tempo de reação no Simon Task. 

Pré-escolares 

Variável 

Grupo de 

Pesquisa 

(I) 

fator1 
(J) fator1 

Diferença 

média (I-J) 
Sig. 

Simon_Cong 

GE-I Pré Pós -0,053* 0,010 

GE-II Pré Pós -0,073* 0,000 

GC Pré Pós -0,057* 0,011 

      

Simon_Incong 

GE-I Pré Pós -0,056* 0,007 

GE-II Pré Pós -0,061* 0,002 

GC Pré Pós -0,057* 0,011 

      

Simon_Flexibil 

GE-I Pré Pós -0,044* 0,034 

GE-II Pré Pós -0,067* 0,001 

GC Pré Pós -0,068* 0,003 

      

Simon_Contr Inib 

GE-I Pré Pós -0,088* 0,000 

GE-II Pré Pós -0,095* 0,000 

GC Pré Pós -0,068* 0,009 

      

Simon_TR_Cong 

GE-I Pré Pós 0,049 0,504 

GE-II Pré Pós 0,084 0,246 

GC Pré Pós 0,274* 0,001 

      

Simon_TR_Incong 

GE-I Pré Pós 0,124 0,249 

GE-II Pré Pós 0,258* 0,014 

GC Pré Pós 0,202 0,083 

      

Simon_TR_Flexibil 

GE-I Pré Pós 0,099 0,132 

GE-II Pré Pós 0,165* 0,011 

GC Pré Pós 0,199* 0,006 

      

Simon_TR_Control 

GE-I Pré Pós -0,023 0,767 

GE-II Pré Pós 0,058 0,448 

GC Pré Pós 0,231* 0,007 

 



 

Efeito da intervenção nos desempenhos do Teste de Stroop Semântico 

 

A Tabela 13 sumariza os resultados da Análise de Covariância sobre o 

desempenho do Teste de Stroop Semântico para os três grupos de crianças nos dois 

momentos de avaliação (medidas repetidas). As médias apresentadas são as corrigidas 

pela análise. Resultados significativos (considerando o nível de significância de 0,05) são 

destacados em negrito e aqueles marginalmente significativos (com p entre 0,05 e 0,1), 

em itálico e negrito. Os resultados, com as médias de desempenho corrigidos após as 

Ancovas, são apresentadas também em gráficos, de forma a permitir melhor visualização 

e discussão dos achados. 

 

Tabela 13. Resultados da Análise de Variância no desempenho do Teste de Stroop 

Semântico pelos 3 grupos de crianças e nos dois momentos de avaliação (medidas 

repetidas) 

Variável Grupos 
Pré-teste Pós-teste Efeitos 

N M EP n M EP  F Sig. Eta 

Stroop 

Parte A 

GE-I 48 0,96 0,01 48 0,98 0,01 Momento               0,331 0,566 0,002 

GE-II 56 0,97 0,01 56 0,99 0,01 
Momento x 

Idade 
0,009 0,925 0,000 

GC 37 0,94 0,01 37 0,98 0,01 
Momento x 

Inteligência 
0,074 0,786 0,001 

        
Momento x 

Grupos 
0,362 0,697 0,005 

            

Stroop 

Parte B 

GE-I 48 0,90 0,03 48 0,95 0,02 Momento 0,013 0,911 0,000 

GE-II 56 0,89 0,03 56 0,93 0,02 
Momento x 

Idade 
0,070 0,792 0,001 

GC 37 0,91 0,03 37 0,93 0,02 
Momento x 

Inteligência 
0,199 0,656 0,001 

        
Momento x 

Grupos 
0,163 0,850 0,002 

            

Stroop 

Interfer 

GE-I 48 
-

0,06 
0,03 48 -0,03 0,02 

Momento 
0,007 0,932 0,000 

GE-II 56 
-

0,08 
0,03 56 -0,06 0,01 

Momento x 

Idade 
0,080 0,777 0,001 

GC 37 
-

0,04 
0,03 37 -0,05 0,02 

Momento x 

Inteligência 
0,122 0,727 0,001 

        
Momento x 

Grupos 
0,424 0,655 0,006 

            



A Análise de Covariância não apresentou efeitos significativos, conforme a 

Tabela 13. Portanto, não foram verificadas interações significativas entre momento e 

grupo nas diferentes medidas de desempenho no Teste de Stroop Semântico.  

Após a análise dos escores, a seguir são feitas as análises de tempo de reação. A 

Tabela 14 sumariza os resultados da Análise de Covariância sobre o tempo de reação do 

Teste de Stroop Semântico para os três grupos de crianças nos dois momentos de 

avaliação (medidas repetidas). As médias apresentadas são as corrigidas pela análise. 

Resultados significativos (considerando o nível de significância de 0,05) são destacados 

em negrito e aqueles marginalmente significativos (com p entre 0,05 e 0,1), em itálico e 

negrito. Os resultados, com as médias de tempo de reação corrigidos após as Ancovas, 

são apresentadas também em gráficos, de forma a permitir melhor visualização e 

discussão dos achados. 

 

Tabela 14. Resultados da Análise de Variância no tempo de reação do Teste de Stroop 

Semântico pelos 3 grupos de crianças e nos dois momentos de avaliação  

Variável Grupos 
Pré-teste Pós-teste Efeitos 

N M EP N M EP  F Sig. Eta 

Stroop 

Parte A TR 

GE-I 48 0,59 0,03 48 0,48 0,03 Momento               0,631 0,428 0,005 

GE-II 56 0,58 0,03 56 0,48 0,03 
Momento x 

Idade 
0,190 0,664 0,001 

GC 37 0,54 0,04 37 0,48 0,03 
Momento x 

Inteligência 
3,808 0,053 0,027 

        
Momento x 

Grupos 
0,591 0,555 0,009 

            

Stroop 

Parte B TR 

GE-I 48 1,04 0,05 48 0,94 0,04 Momento 0,000 0,999 0,000 

GE-II 56 0,92 0,05 56 0,92 0,04 
Momento x 

Idade 
0,027 0,869 0,000 

GC 37 1,00 0,06 37 0,92 0,05 
Momento x 

Inteligência 
0,011 0,915 0,000 

        
Momento x 

Grupos 
1,518 0,223 0,022 

            

Stroop 

Interfer TR 

GE-I 48 0,45 0,05 48 0,46 0,03 Momento 0,210 0,647 0,002 

GE-II 56 0,33 0,04 56 0,44 0,03 
Momento x 

Idade 
0,008 0,931 0,000 

GC 37 0,46 0,06 37 0,44 0,04 
Momento x 

Inteligência 
1,446 0,231 0,011 

        
Momento x 

Grupos 
1,746 0,178 0,025 

            



A Análise de Covariância não apresentou efeitos significativos, conforme a 

Tabela 14. Portanto, não foram verificadas interações significativas entre momento e 

grupo nas diferentes medidas de tempo de reação no Teste de Stroop Semântico.  

Também para explorar melhor os resultados optou-se por verificar as diferenças 

entre os momentos, por meio de análises de comparação de pares de Bonferroni, para 

cada um dos três grupos, tendo como covariante a idade e o resultado no teste de 

raciocínio não-verbal. Na análise de comparação de pares de Bonferroni intra-sujeitos, 

Tabela 15, é possível verificar uma tendência a melhores desempenhos entre momentos 

nos três grupos de pesquisa na Parte A do Teste de Stroop Semântico. Ainda neste teste, 

os grupos experimentais tenderam a ter alterações no tempo de reação em duas medidas. 

O GE-I reduziu o tempo de reação no pós-teste Parte B do Teste de Stroop Semântico, 

enquanto que o GE-II aumentou em interferência. 

 

Tabela 15. Comparação de pares entre os dois momentos, para cada um dos três grupos, 

em desempenho e tempo de reação no Teste de Stroop Semântico.  

 

Variável 

Grupo de 

Pesquisa 

(I) 

fator1 

(J) 

fator1 

Diferença 

média (I-J) 
Sig. 

Stroop  

Parte A  

GE-I Pré Pós -0,022* 0,045 

GE-II Pré Pós -0,024* 0,010 

GC Pré Pós -0,035* 0,005 

      

Stroop  

Parte A TR  

GE-I Pré Pós 0,103* 0,001 

GE-II Pré Pós 0,103* 0,000 

GC Pré Pós 0,061 0,073 

      

Stroop                  

Parte B TR 

GE-I Pré Pós 0,094* 0,045 

GE-II Pré Pós -0,007 0,878 

GC Pré Pós 0,082 0,121 

      

Stroop  

Interfer TR  

GE-I Pré Pós -0,009 0,862 

GE-II Pré Pós -0,109* 0,026 

GC Pré Pós 0,022 0,708 

 

 



Efeito da intervenção nos desempenhos do SDQ conforme relato dos 

professores 

 

A Tabela 16 sumariza os resultados da Análise de Covariância sobre o 

desempenho do SDQ conforme relato dos professores para os três grupos de crianças nos 

dois momentos de avaliação (medidas repetidas). As médias apresentadas são as 

corrigidas pela análise. Resultados significativos (considerando o nível de significância 

de 0,05) são destacados em negrito e aqueles marginalmente significativos (com p entre 

0,05 e 0,1), em itálico e negrito. Os resultados, com as médias de desempenho corrigidos 

após as Ancovas, são apresentadas também em gráficos, quando foram significativos, de 

forma a permitir melhor visualização e discussão dos achados. 

 

 



Tabela 16. Resultados da Análise de Variância no desempenho do SDQ respondido pelo 

professor pelos 3 grupos de crianças e nos dois momentos de avaliação (medidas 

repetidas). 

Variável Grupos 
Pré-teste Pós-teste Efeitos 

N M EP n M EP  F Sig. Eta 

SDQ Estr. 

Global 
GE-I 55 7,48 0,78 55 8,91 0,86 

Momento               
12,529 0,001 0,078 

 GE-II 60 7,77 0,75 60 7,62 0,83 
Momento x 

Idade 
10,179 0,002 0,064 

 GC 39 10,55 0,93 39 8,40 1,03 
Momento x 

Inteligência 
3,332 0,070 0,022 

        
Momento x 

Grupos 
6,302 0,002 0,078 

            

SDQ Sofr 

Emoc 
GE-I 55 1,74 0,24 55 2,32 0,28 

Momento 
1,817 0,180 0,012 

 GE-II 59 1,15 0,24 59 1,25 0,27 
Momento x 

Idade 
1,881 0,172 0,013 

 GC 39 2,34 0,29 39 2,04 0,33 
Momento x 

Inteligência 
0,009 0,923 0,000 

        
Momento x 

Grupos 
2,368 0,097 0,031 

            

SDQ Dif 

Comp. 
GE-I 55 1,37 0,25 55 1,74 0,27 

Momento 
8,083 0,005 0,051 

 GE-II 60 1,29 0,24 60 1,29 0,26 
Momento x 

Idade 
6,603 0,011 0,042 

 GC 39 2,05 0,29 39 1,35 0,32 
Momento x 

Inteligência 
2,218 0,139 0,015 

        
Momento x 

Grupos 
4,164 0,017 0,053 

            

SDQ Hip. 

D.Aten 
GE-I 55 2,97 0,38 55 3,78 0,50 

Momento 
6,598 0,011 0,043 

 GE-II 59 3,19 0,37 59 3,63 0,49 
Momento x 

Idade 
2,870 0,092 0,019 

 GC 39 3,81 0,45 39 3,23 0,60 
Momento x 

Inteligência 
6,023 0,015 0,039 

        
Momento x 

Grupos 
1,956 0,145 0,026 

            

SDQ D. 

Inter Cr. 
GE-I 55 1,38 0,34 55 1,09 0,20 

Momento 
0,109 0,741 0,001 

 GE-II 59 2,27 0,33 59 1,83 0,20 
Momento x 

Idade 
0,017 0,898 0,000 

 GC 39 2,85 0,41 39 1,76 0,24 
Momento x 

Inteligência 
1,589 0,209 0,011 

        
Momento x 

Grupos 
1,332 0,267 0,018 

            



SDQ 

Comp. 

Gent 

GE-I 55 8,50 0,31 55 8,58 0,30 

Momento 

0,017 0,897 0,000 

 GE-II 58 7,17 0,31 58 8,10 0,29 
Momento x 

Idade 
0,659 0,418 0,004 

 GC 39 5,89 0,37 39 8,32 0,36 
Momento x 

Inteligência 
0,694 0,406 0,005 

        
Momento x 

Grupos 
11,328 0,000 0,134 

            

SDQ Imp. 

vida  
GE-I 45 0,18 0,07 45 0,18 0,09 

Momento 
0,862 0,355 0,008 

 GE-II 52 0,06 0,06 52 0,14 0,09 
Momento x 

Idade 
0,064 0,801 0,001 

 GC 14 0,06 0,12 14 -0,03 0,17 
Momento x 

Inteligência 
3,097 0,081 0,028 

        
Momento x 

Grupos 
0,744 0,478 0,014 

            

SDQ Q. 

diagn. 
GE-I 45 1,33 0,07 45 1,34 0,07 

Momento 
0,364 0,548 0,003 

 GE-II 51 1,14 0,07 51 1,16 0,07 
Momento x 

Idade 
0,018 0,895 0,000 

 GC 13 1,31 0,13 13 1,30 0,14 
Momento x 

Inteligência 
1,407 0,238 0,013 

        
Momento x 

Grupos 
0,024 0,976 0,000 

            

SDQ Tr. 

Emoc. 
GE-I 55 1,02 0,01 55 2,32 0,26 

Momento 
1,002 0,319 0,007 

 GE-II 59 1,00 0,01 59 1,24 0,25 
Momento x 

Idade 
0,028 0,867 0,000 

 GC 37 1,00 0,01 37 1,89 0,32 
Momento x 

Inteligência 
3,081 0,081 0,021 

        
Momento x 

Grupos 
4,354 0,015 0,056 

            

SDQ Dist. 

Comp. 
GE-I 45 1,31 0,07 45 1,34 0,07 

Momento 
0,411 0,523 0,004 

 GE-II 51 1,14 0,07 51 1,16 0,07 
Momento x 

Idade 
0,051 0,822 0,000 

 GC 13 1,32 0,13 13 1,30 0,14 
Momento x 

Inteligência 
1,069 0,304 0,010 

        
Momento x 

Grupos 
0,027 0,973 0,001 

            

SDQ 

Hip.D. Con 
GE-I 45 1,11 0,03 45 1,09 0,03 

Momento 
0,000 0,985 0,000 

 GE-II 51 1,00 0,03 51 1,02 0,03 
Momento x 

Idade 
0,080 0,778 0,001 

 GC 13 1,07 0,07 13 1,00 0,06 
Momentos x 

Inteligência 
0,110 0,741 0,001 

        
Momento x 

Grupos 
1,967 0,145 0,036 



A Análise de Covariância relevou alguns efeitos significativos, conforme a Tabela 

16. Aqui serão destacados apenas os efeitos que sugerem ganhos com a intervenção, a 

saber, interação entre os fatores momento e grupo. Nesse sentido, foram verificadas 

interações significativas entre momento e grupo para Estresse Global, Sofrimento 

Emocional, Dificuldade de Comportamento, Comportamento Gentil e Transtorno 

Emocional. Conforme as médias, observa-se que, nessas medidas, o GE-II apresentou 

melhores desempenhos em relação aos demais grupos conforme relato do professor. 

Para explorar melhor os resultados optou-se por verificar as diferenças entre os 

grupos por meio de análises de comparação de pares de Bonferroni, no pré-teste e no pós-

teste, tendo como covariante a idade e o resultado no teste de raciocínio não-verbal. A 

Tabela 17 a seguir sumariza os resultados.  

Diferenças significativas foram verificados em Estress Global e em Sofrimento 

Emocional. Conforme Tabela 17, o GC apresentou melhor desempenho quando 

comparado ao GE-I em itens de Estress Global e Sofrimento Emocional no pré-teste, 

porém essa relação é não significativa no pós-teste. Em Dificuldade de Interação com 

outras Crianças o GE-I apresentou melhores desempenhos em relação ao grupo controle 

no pré-teste, esta diferença deixou de ser significativa na pós-teste. O GE-II apresentou 

melhores desempenhos em relação ao grupo controle em Dificuldade de Interação com 

outras Crianças no pós-teste. 

 



Tabela 17. Comparação de pares para os três grupos, nos momentos pré e pós-teste, para 

o SDQ conforme relato do professor 

Variável Momento 
(I) Grupo de 

Pesquisa 

(J) Grupo de 

Pesquisa 

Diferença 

média (I-J) 
Sig. 

SDQ Estresse Global 

Pré GE-I GE-II -0,297 1,000 

 GE-II GC -2,777 0,067 

 GC GE-I 3,074* 0,037 

Pós GE-I GE-II 1,294 0,845 

 GE-II GC -0,779 1,000 

 GC GE-I -0,516 1,000 

SDQ Sofrimen. 

Emoc 

Pré GE-I GE-II 0,589 0,251 

 GE-II GC -1,192* 0,005 

 GC GE-I 0,604 0,336 

Pós GE-I GE-II 1,072* 0,018 

 GE-II GC -0,794 0,195 

 GC GE-I -0,278 1,000 

SDQ Dific Inter 

Crian. 

Pré GE-I GE-II -0,881 0,194 

 GE-II GC -0,586 0,797 

 GC GE-I 1,467* 0,018 

Pós GE-I GE-II -0,742* 0,029 

 GE-II GC 0,072 1,000 

 GC GE-I 0,671 0,105 

SDQ Comport. 

Gentil 

Pré GE-I GE-II 1,333* 0,008 

 GE-II GC 1,278* 0,027 

 GC GE-I -2,612* 0,000 

Pós GE-I GE-II 0,486 0,743 

 GE-II GC -0,217 1,000 

 GC GE-I -0,268 1,000 

 Pré GE-I GE-II 0,021 0,537 

  GE-II GC -0,004 1,000 

SDQ Trant. Emoc.  GC GE-I -0,017 1,000 

 Pós GE-I GE-II 1,082* 0,010 

  GE-II GC -0,645 0,353 

  GC GE-I -0,437 0,875 

 Pré GE-I GE-II 0,110 0,063 

  GE-II GC -0,072 0,996 

SDQ Hip. Dist Con  GC GE-I -0,038 1,00 

 Pós GE-I GE-II 0,067 0,390 

  GE-II GC 0,029 1,000 

  GC GE-I -0,095 0,489 

 

Também para explorar melhor os resultados optou-se por verificar as diferenças 

entre os momentos, através de análises de comparação de pares de Bonferroni, para cada 

um dos três grupos, tendo como covariante a idade e o resultado no teste de raciocínio 

não-verbal. Na análise de comparação de pares de Bonferroni intra-sujeitos, Tabela 18, é 



possível verificar que, conforme relato do professor, o GE-I obteve maiores riscos para 

Estress Global, Sofrimento Emocional e Trantono Emocional no pós-teste em 

comparação ao pré-teste. O GE-II apresentou melhores desempenhos em Comportamento 

Gentil no pós-teste em comparação ao pré-teste. O GC apresentou, no pós-teste, menores 

riscos para Estresse Global, Dificuldade de Comportamento, Dificuldade de Interação 

com Outras Crianças, Comportamento Gentil e Hiperatividade e Distúrbio de 

Concentração, conforme relato do professor. 

 

Tabela 18. Comparação de pares entre dois momentos, para cada um dos três grupos, no 

SDQ conforme relato do professor. 

Variável 
Grupo de 

Pesquisa 

(I) 

fator1 
(J) fator1 

Diferença 

média (I-J) 
Sig. 

SDQ Estresse 

Global 

GE-I Pré Pós  -1,438*   0,029 

GE-II Pré Pós 0,153 0,807 

GC Pré Pós 2,151* 0,006 

      

SDQ Sofrimen. 

Emoc 

GE-I Pré Pós -0,581* 0,029 

GE-II Pré Pós -0,098 0,703 

GC Pré Pós 0,300 0,342 

      

SDQ Dif 

Comportam. 

GE-I Pré Pós -0,375 0,121 

GE-II Pré Pós 0,005 0,983 

GC Pré Pós 0,701* 0,016 

      

SDQ Hiperat D. 

Aten. 

GE-I Pré Pós -0,805 0,082 

GE-II Pré Pós -0,449 0,316 

GC Pré Pós 0,584 0,289 

      

SDQ Dific Inter 

Crian. 

GE-I Pré Pós 0,293 0,372 

GE-II Pré Pós 0,431 0,176 

GC Pré Pós 1,089* 0,006 

      

SDQ Comport. 

Gentil 

GE-I Pré Pós -0,082 0,797 

GE-II Pré Pós -0,930* 0,003 

GC Pré Pós -2,425* 0,000 

      

 GE-I Pré Pós -1,306* 0,000 

SDQ Transt Emoc. GE-II Pré Pós -0,245 0,332 

 GC Pré Pós -0,886* 0,006 

      

 GE-I Pré Pós 0,023 0,360 

SDQ Hip Dist Con GE-II Pré Pós -0,21 0,379 

 GC Pré Pós 0,080 0,097 



 

 

Efeito da intervenção nos desempenhos do SDQ conforme relato dos 

familiares 

 

A Tabela 19 sumariza os resultados da Análise de Covariância sobre o 

desempenho do SDQ conforme relato dos familiares para os três grupos de crianças nos 

dois momentos de avaliação (medidas repetidas). As médias apresentadas são as 

corrigidas pela análise. Resultados significativos (considerando o nível de significância 

de 0,05) são destacados em negrito e aqueles marginalmente significativos (com p entre 

0,05 e 0,1), em itálico e negrito. Os resultados, com as médias de desempenho corrigidos 

após as Ancovas, são apresentadas também em gráficos, de forma a permitir melhor 

visualização e discussão dos achados. 

 



Tabela 19. Resultados da Análise de Variância no SDQ respondido pelo familiar pelos 3 

grupos de crianças e nos dois momentos de avaliação (medidas repetidas). 

Variável Grupos 
Pré-teste Pós-teste Efeitos 

N M EP n M EP  F Sig. Eta 

SDQ Estr 

Global 
GE-I 54 9,96 0,76 54 8,50 0,86 

Momento               
0,711 0,400 0,005 

 GE-II 56 9,99 0,74 56 7,32 0,85 
Momento x 

Idade 
0,045 0,833 0,000 

 GC 42 9,69 0,85 42 8,18 0,98 
Momento x 

Inteligência 
5,748 0,018 0,038 

        
Momento x 

Grupos 
0,518 0,597 0,007 

            

SDQ Sofr. 

Emoc 
GE-I 48 2,70 0,31 48 2,90 0,32 

Momento 
1,173 0,281 0,009 

 GE-II 54 2,45 0,29 54 2,74 0,30 
Momento x 

Idade 
0,183 0,670 0,001 

 GC 26 3,40 0,42 26 3,31 0,44 
Momento x 

Inteligência 
2,454 0,120 0,020 

        
Momento x 

Grupos 
0,220 0,803 0,004 

            

SDQ Dif 

Comp. 
GE-I 49 2,54 0,27 49 1,87 0,26 

Momento 
1,168 0,282 0,009 

 GE-II 54 2,20 0,25 54 2,06 0,25 
Momento x 

Idade 
0,280 0,598 0,002 

 GC 26 1,95 0,36 26 2,13 0,36 
Momento x 

Inteligência 
1,381 0,242 0,011 

        
Momento x 

Grupos 
2,453 0,090 0,038 

            

SDQ HipD. 

Aten. 
GE-I 49 3,29 0,33 49 3,57 0,33 

Momento 
3,44 0,066 0,027 

 GE-II 54 3,48 0,31 54 3,83 0,32 
Momento x 

Idade 
1,478 0,226 0,012 

 GC 26 3,13 0,45 26 2,95 0,46 
Momento x 

Inteligência 
2,721 0,102 0,021 

        
Momento x 

Grupos 
0,622 0,539 0,010 

            

SDQ Dif 

IntCrian 
GE-I 49 2,03 0,26 49 1,92 0,26 

Momento 
0,530 0,468 0,004 

 GE-II 54 1,72 0,24 54 1,74 0,25 
Momento x 

Idade 
0,004 0,951 0,000 

 GC 26 1,76 0,35 26 1,79 0,36 
Momento x 

Inteligência 
3,021 0,085 0,024 

        
Momento x 

Grupos 
0,119 0,888 0,002 

            

SDQ Com. 

Gentil 
GE-I 49 8,56 0,24 49 8,51 0,29 

Momento 
1,609 0,207 0,013 

 GE-II 54 8,71 0,23 54 8,16 0,27 
Momento x 

Idade 
1,079 0,301 0,009 



 GC 26 8,52 0,33 26 8,41 0,39 
Momento x 

Inteligência 
0,229 0,633 0,002 

        
Momento x 

Grupos 
0,855 0,428 0,014 

            

SDQ 

Impacto vida 
GE-I 47 0,17 0,08 47 0,20 0,10 

Momento 
1,845 0,177 0,015 

 GE-II 52 0,19 0,08 52 0,13 0,10 
Momento x 

Idade 
0,767 0,383 0,006 

 GC 26 0,28 0,11 26 0,56 0,14 
Momento x 

Inteligência 
2,948 0,089 0,024 

        
Momento x 

Grupos 
2,429 0,092 0,039 

 

A Análise de Covariância não apresentou efeitos significativos entre momento e 

grupo, conforme a Tabela 19. Portanto, não foram verificadas interações significativas 

entre momento e grupo nas diferentes medidas de desempenho no SDQ conforme relato 

familiar. Houve apenas duas medidas com interações marginalmente significativas, a 

saber, Dificuldade de Comportamento e Impacto na vida. 

Para explorar melhor os resultados optou-se por verificar as diferenças entre os 

grupos através de análises de comparação de pares de Bonferroni, no pré-teste e no pós-

teste, tendo como covariante a idade e o resultado no teste de raciocínio não-verbal. A 

Tabela 20 a seguir sumariza os resultados.  

Indicativos do efeito da intervenção foi verificado em Impacto das Dificuldades 

na Vida da Criança. Conforme Tabela 20, o GC maiores riscos para o impacto das 

dificuldades na vida da criança quando comparado ao GE-II no pós-teste conforme relato 

familiar. 

 



Tabela 20. Comparação de pares para os três grupos, nos momentos pré e pós-teste, para 

o SDQ conforme relato familiar. 

Variável Momento 
(I) Grupo de 

Pesquisa 

(J) Grupo de 

Pesquisa 

Diferença 

média (I-J) 
Sig. 

Dificuldade de 

Comportamento 

Pré GE-I GE-II 0,26 1,000 

 GE-II GC -0,41 0,72 

 GC GE-I 0,15 1,000 

Pós GE-I GE-II -0,50 1,028 

 GE-II GC -1,26 0,435 

 GC GE-I -0,71 1,003 

      

Impacto das Dific na 

vida da criança  

Pré GE-I GE-II -0,012 1,000 

 GE-II GC -0,091 1,000 

 GC GE-I 0,103 1,000 

Pós GE-I GE-II 0,074 1,000 

 GE-II GC -0,434* 0,039 

 GC GE-I 0,360 0,125 

 

Também para explorar melhor os resultados optou-se por verificar as diferenças 

entre os momentos, através de análises de comparação de pares de Bonferroni, para cada 

um dos três grupos, tendo como covariante a idade e o resultado no teste de raciocínio 

não-verbal. Na análise de comparação de pares de Bonferroni intra-sujeitos, Tabela 21, é 

possível verificar que, conforme relato familiar, é possível verificar uma tendência a 

melhores desempenhos entre momentos nos grupos experimentais conforme relato 

familiar. O GE-I diminuiu os riscos para dificuldade em comportamento no pós-teste e o 

GE-II diminuiu o risco para Estresse Global conforme verificado na Tabela 21. O GC 

aumentou o risco para Impacto das Dificuldades na Vida da Criança no pós-teste 

conforme relato familiar.  



Tabela 21. Comparação de pares entre dois momentos, para cada um dos três 

grupos, no SDQ conforme relato familiar. 

Pré-escolares 

Variável 

Grupo de 

Pesquisa 

(I) 

fator1 

(J) 

fator1 

Diferença 

média (I-J) 
Sig. 

SDQ Estresse 

Global 

GE-I Pré Pós 1,463 0,123 

GE-II Pré Pós 2,671* 0,005 

GC Pré Pós 1,511 0,159 

      

SDQ Dif 

Comportam. 

GE-I Pré Pós 0,674* 0,006 

GE-II Pré Pós 0,143 0,538 

GC Pré Pós -0,181 0,587 

      

SDQ Comport. 

Gentil 

GE-I Pré Pós 0,051 0,861 

GE-II Pré Pós 0,549 0,051 

GC Pré Pós 0,108 0,790 

      

 GE-I Pré Pós -0,030 0,751 

SDQ Imp Vida GE-II Pré Pós 0,056 0,538 

 GC Pré Pós -0,288* 0,026 

 

 

 



4) ESTUDO 2 

Os objetivos específicos do Estudo 2 foram: 

 Implementar um programa de intervenção em funções executivas 

realizado pelo professor em sala de aula; 

 Investigar a relação entre funções executivas, padrões comportamentais e 

competências sociais; 

 Investigar se um programa de intervenção para promoção de FE conduzido 

pelos professores é eficaz em produzir ganhos nos desempenhos nas 

medidas executivas, nos padrões de funcionamento comportamental e em 

desempenho acadêmico. 

 

MÉTODO 

PARTICIPANTES 

Participaram 43 crianças, com idade entre 6 e 10 anos, meninos e meninas 

regularmente matriculadas entre pré e 5º ano do Ensino Fundamental I de uma escola 

particular do bairro da Vila Mariana, em São Paulo, bem como seus respectivos pais ou 

responsáveis e professores.  

 

INSTRUMENTOS 

Instrumentos de avaliação 

Teste de Trilhas para Pré-escolares (TT-PE): O TT-PE (TREVISAN, SEABRA, 2012) 

encontra-se descrito no Estudo 1 do presente relatório. 

 

Teste de Atenção por Cancelamento (TAC): O  TAC (MONTIEL, SEABRA, 2012) 

encontra-se descrito no Estudo 1 do presente relatório. 

 

Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP): O TCLPP 

(SEABRA, CAPOVILLA, 2010) avalia a competência de leitura silenciosa. O teste 



permite interpretar os dados de uma criança em termos do desenvolvimento da leitura e 

escrita, e inferir a fase de desenvolvimento em que ela se encontra e as estratégias de 

leitura que prevalecem em seu desempenho. O TCLPP possui oito tentativas de treino e 

70 de teste, cada qual com um par composto de uma figura e um item escrito. A tarefa 

consiste em circundar os pares corretos e cruzar os incorretos. Há sete tipos de pares 

ordenados aleatoriamente, com dez itens de teste para cada tipo de par, sendo: palavras 

corretas regulares, como FADA sob figura de fada; palavras corretas irregulares, como 

TÁXI sob figura de táxi; palavras com incorreção semântica, como TREM sob figura de 

ônibus; pseudopalavras com trocas visuais, como CAEBÇA sob figura de cabeça; 

pseudopalavras com trocas fonológicas, CANCURU sob figura de canguru; pseudopalavras 

homófonas, PÁÇARU sob figura de pássaro; pseudopalavras estranhas, como RASSUNO sob 

figura de mão. Os pares figura-escrita compostos de palavras corretas devem ser aceitos; 

aqueles compostos de pseudopalavras ou palavras com incorreção semântica devem ser 

rejeitados. Como explicado em Seabra e Capovilla (2010), o padrão de erros nos sete 

tipos de pares revela as estratégias de leitura funcionais e as disfuncionais.  

 

Índice de Memória Operacional do WISC-IV: A Escala Wechsler de Inteligência para 

Crianças (WECHSLER, 2013) – 4a Edição (WISC-IV) – é um instrumento clínico de 

aplicação individual que tem como objetivo avaliar a capacidade intelectual das crianças 

e o processo de resolução de problemas. Faixa etária: 6 anos e 0 meses a 16 anos e 11 

meses.  É composto por 15 subtestes, sendo 10 principais e 5 suplementares, e dispõe de 

quatro índices, a saber: Índice de Compreensão Verbal, Índice de Organização Perceptual, 

Índice de Memória Operacional e Índice de Velocidade de Processamento, além do QI 

Total. Será utilizado para este estudo o Índice de Memória Operacional. 

 

Inventário de Funções Executivas e Regulação Infantil (IFERI): O IFERI foi 

desenvolvido por Trevisan, Seabra (em preparação), com base na CHEXI de Thorell e 

Nyberg (2008).  Tem como finalidade avaliar o funcionamento executivo por meio de 

uma medida funcional e deve ser respondido por pais e professores. O IFERI é constituído 

por 28 itens divididos em cinco subescalas: Memória de Trabalho - MT (5 itens) Controle 

Inibitório - CI (6 itens), Flexibilidade - FL (5 itens), Aversão à demora - AD (5 itens) e 

Regulação – RG (7 itens). Cada um dos 28 itens pode ser avaliado como: “definitivamente 



não é verdadeiro”, “não é verdadeiro”, “é parcialmente verdadeiro”, “é verdadeiro” e 

“definitivamente é verdadeiro”, os quais recebem pontuação de 1 a 5, respectivamente. 

 

Aversão à Demora: O Teste de Aversão à Demora (TAD) (TREVISAN, 2014) é um teste 

computadorizado que foi desenvolvido a partir dos estudos de Sonuga-Barke e 

colaboradores (1992), Solanto e colaboradores (2001) e Wåhlstedt e colaboradores 

(2009), com o objetivo de avaliar a capacidade de adiar recompensas. Originalmente é 

chamado Flower Delay Task. Neste teste, a criança deve escolher entre uma pequena 

recompensa imediata (uma moeda após 3 segundos), e uma grande recompensa após um 

tempo maior de espera (duas moedas após 30 segundos), selecionadas por meio do toque 

na tela do tipo touchscreen. O aplicador explica à criança que irão jogar um jogo em que 

poderão ganhar moedas e que o objetivo da tarefa será o máximo de moedas possível. 

Para motivar as crianças, é dito que, caso elas obtenham um grande número de moedas, 

elas receberão um pequeno prêmio (lápis ou massinha de modelar) no final. Essa 

instrução tem como objetivo manter a motivação da criança na tarefa, mas todas receberão 

a recompensa ao final da aplicação, independentemente das escolhas feitas ao longo da 

prova, conforme procedimento também usado por Sonuga-Barke, Bitsakou e Thompson 

(2010). Antes de iniciar a tarefa, são apresentados 5 itens de treino. Então, a criança é 

instruída de que haverá 20 tentativas para ganhar moedas. Próximo ao computador, 

haverá um recipiente transparente com 20 bolas de gude, sendo instruído que, após cada 

tentativa, uma bola irá ser retirada e que, quando o recipiente estiver vazio, a tarefa terá 

acabado. Foi pontuado o número de vezes que a escolha pela recompensa maior for 

realizada.  

 

Questionário de Identificação para os Pais: Será encaminhado aos pais um questionário 

contendo perguntas sobre aspectos importantes da criança e seu desenvolvimento assim 

como da estrutura da família. Essas informações auxiliarão na compreensão dos 

resultados obtidos nos testes. 

 

Formulário para avaliação dados demográficos e socioeconômicos da família: Foram 

coletadas informações para caracterização do cuidador em termos de idade, escolaridade 

e nível socioeconômico. A avaliação do nível socioeconômico foi realizada segundo o 



Critério Brasil (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE PESQUISA, 2008).  

Este instrumento mede o poder aquisitivo das famílias baseando-se na posse de bens de 

consumo duráveis, presença de empregadas mensalistas e instrução do chefe da família. 

A partir as informações fornecidas pelos pais/cuidadores, são pontuados escores e estes 

são estratificados nas seguintes classes: A1, A2, B1, B2, C1, C2, D e E. 

 

Inventário de Comportamentos para Crianças e Adolescentes entre 16 e 18 anos 

(CBCL/6-18): O CBCL/6-18 é um instrumento baseado em evidências cujo 

preenchimento é realizado pelos pais e/ou cuidadores. Os informantes respondem aos 

itens de avaliação comportamental da criança avaliada com base nos últimos seis meses. 

As instruções dos inventários estabelecem que os itens sejam preenchidos atribuindo 0 - 

se o mesmo não é verdadeiro para a criança ou adolescente, 1 - se é um pouco verdadeiro 

ou às vezes verdadeiro e, 2 - se é muito verdadeiro ou frequentemente verdadeiro. A 

padronização do instrumento permite identificar a partir de escores T as classificações 

dos problemas de comportamento em normal (escores abaixo de 65), limítrofe (escores 

entre 65 e 69) e clínico (escores≥ 70). O CBCL/6-18 também identifica indicadores de 

competências nas áreas escolar, social e de realização de atividades e, nesse caso, as 

classificações são: normal (escores T acima de 35), limítrofe (escores T entre 30 e 35) e 

clínico (escores T ≤ 29). As conversões de escores brutos para escores T que permitem a 

classificação dos problemas de comportamento são conduzidas com auxílio do software 

Assessment Data Manager (ADM), versão 9.0 (ACHENBACH, RESCORLA, 2001). Os 

problemas de comportamento do inventário são agrupados em escalas. Citam-se dentre 

alguns dos problemas de comportamento que podem ser identificados mediante o 

inventário: ansiedade/depressão, queixas somáticas, problemas de sociabilidade, 

problemas com o pensamento, problemas de atenção, isolamento e depressão, violação 

de regras, comportamento agressivo, problemas afetivos, problemas de ansiedade, 

problemas somáticos, problemas de déficit de atenção e hiperatividade, problemas de 

oposição e desafio, problemas de conduta, dentre outros. Ainda os inventários permitem 

calcular o número total de problemas de comportamentos mediante a escala total de 

problemas emocionais e comportamentais do CBCL/6-18. 11 anos (ACHENBACH, 

RESCORLA, 2001). A tradução e adaptação cultural para o português do Brasil foi 

realizada por Bordin e colaboradores (2013). 

 



Inventário de Comportamentos para Crianças e Adolescentes entre 16 e 18 anos. 

Formulário para Professores (TRF/6-18): O TRF/6-18 também é um instrumento 

baseado em evidências cujo preenchimento é realizado pelo professor da criança ou 

adolescente. Assim como no CBCL/6-18, o professor responde aos itens de avaliação 

comportamental da criança avaliada com base nos últimos seis meses. As escalas de 

problemas de comportamento são as mesmas referidas no instrumento CBCL. Somente 

as escalas de competências escolares são diferentes abrangendo questões específicas do 

ambiente escolar da criança ou adolescente avaliado (BORDIN ET AL., 2013; 

ACHENBACH, RESCORLA, 2001). As conversões de escores brutos para escores T que 

permitem a classificação dos problemas de comportamento são conduzidas com auxílio 

do software Assessment Data Manager (ADM), versão 9.0 (ACHENBACH, 

RESCORLA, 2001). 

 

Instrumento de intervenção 

Programa de Intervenção em Autorregulação e Funções Executivas (PIAFEx) 

O PIAFEx (DIAS, SEABRA, 2013) já se encontra descrito no Estudo 1 do 

presente relatório. 

 

PROCEDIMENTO 

O procedimento do presente estudo foi modificado em relação ao plano original, 

visto que estava inicialmente prevista a participação de 120 crianças, porém apenas 43 

tiveram autorização dos responsáveis. Outra alteração, conforme solicitação da escola e 

diante do pequeno número de sujeitos, refere-se ao fato de a amostra não ter sido dividida 

em grupos controle e experimental, de modo que todos os seis professores receberam 

capacitação para intervenção em FE.  

O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da universidade. 

Após sua aprovação, foram encaminhadas ao responsável pelas escolas e aos 

pais/responsáveis pelos alunos as cartas contendo os termos de consentimento livre e 

esclarecido e as informações de como a pesquisa seria realizada. O projeto foi conduzido 

em três etapas realizadas no período de um ano letivo: pré-teste, intervenção e pós-teste. Na 

etapa pré-teste todas as crianças foram avaliadas individualmente nos instrumentos descritos 



acima em sala disponibilizada pela escola, durante o período regular de aula. Foram 

conduzidas 2 sessões com duração média de 30 minutos. Apenas os testes de leitura e foram 

feitos de forma coletiva, em sala de aula. Além das crianças seus pais e professores também 

responderam aos inventários de relato. 

Na etapa de intervenção, foi inicialmente conduzida uma reunião com todos os 

professores, paea apresentação do PIAFEx e de seus conceitos básicos. Foram então 

conduzidas sessões quinzenais de orientação com os professores, que aplicaram as atividades 

em contexto de sala de aula. Esta etapa teve duração aproximada de 4 meses, incluindo maio, 

junho, agosto e setembro. Ao seu término, em outubro, iniciou-se a terceira etapa do estudo, 

o pós-teste, com o mesmo procedimento e instrumental descrito no pré-teste.   

 

Quadro 1: Resumos dos instrumentos e dos participantes 

Pré-intervenção INTER-

VENÇÃO 

 

Pós-intervenção 

Pais Professores Crianças Pais Professores Crianças 

CBCL/6-18 

IFERI 

Formulário 

para avaliação 

dados 

demográficos  

TRF/6-18 

IFERI 

TAC 

Trilhas 

Aversão à 

Demora 

Dígitos 

TCLPP 

Índice de 

MO do 

Wisc-IV 

PIAFEX (GE) 

Sem (GC) 

CBCL/6-

18 

IFERI 

TRF/6-18 

IFERI 

TAC 

Trilhas 

Aversão à 

Demora 

Dígitos 

TCLPP 

Índice de 

MO do 

Wisc-IV 

 

Análise de Dados 

Os resultados obtidos estão sendo tabulados. Visto que os professores e 

responsáveis pelos alunos entregaram os inventários de relato com bastante atraso, alguns 

inclusive sendo entregues apenas em 2016, houve atraso na análise dos resultados. As 



análises previstas são:  

1) Análise de Variância do efeito do nível escolar sobre os desempenhos nos testes de 

desempenho (funções executivas e leitura); 

2) Análises de correlação de Pearson entre os desempenhos em avaliações de FE, 

leitura e aritmética (escores brutos no subteste do WISC-IV), para verificar 

possíveis relações entre esses diferentes domínios cognitivos; 

3) Análises de correlação de Pearson entre os desempenhos nas medidas de FE, leitura 

e aritmética, e as avaliações sobre comportamento das crianças conforme relato de 

pais e de professores; 

4) Análise de Variância, tendo o momento (pré ou pós-teste) como medida repetida, sobre 

os desempenhos nos testes. 

Até o momento, foi conduzida a quarta análise proposta, apresentada no tópico 

seguinte. 

 

RESULTADOS 

Até o momento, foram conduzidas Análises de Variância intra-sujeitos, tendo o 

momento (pré ou pós-teste) como medida repetida, sobre os desempenhos nos testes. A 

Tabela 22 a seguir representa as médias, desvios-padrão e número de sujeitos para os 

subtestes do WISC-IV, medidos em termos de pontuações-padrão.  

 

Tabela 22. Médias, desvios-padrão e número de sujeitos para os subtestes do WISC-IV, 

medidos em termos de pontuações-padrão. 

 Pré-teste  Pós-teste   

 

Média 

Desvio 

padrão Média 

Desvio 

padrão 

N 

Aritmética 10,53 2,708 11,33 1,859 40 

Dígitos 9,85 3,325 10,90 1,751 40 



Raciocínio Matricial 10,97 2,922 11,68 2,664 40 

Seq de Números e letras 9,33 4,153 11,85 2,413 40 

 

 

De forma interessante, houve efeito significativo sobre os três subtestes do índice de 

Memória Operacional: Aritmética, com F(1, 39) = 4,15, p = 0,048; Dígitos, com F(1,39) 

= 4,81, p = 0,034; e Sequência de Números e Letras, com F(1, 39) = 19,35, p < 0,001. 

Porém, não houve diferenças significativas entre pré e pós-teste em Raciocínio Matricial, 

com F(1, 39) = 3,35, p = 0,075. Como tais medidas estão em termos de pontuação-padrão, 

não se espera efeito de melhora com a idade ou o passar da escolarização. Tais resultados, 

portanto, corroboram a hipótese de que o PIAFEx intervém sobre o funcionamento 

executivo, o qual engloba a memória operacional. 

Em relação aos testes de funções executivas, a Tabela 23 a seguir representa as 

médias, desvios-padrão e número de sujeitos para TAC (escore total), Trilhas pré-escolar 

(escore em sequências na parte B) e Teste de Trilhas tradicional (escore em sequências na 

parte B).  

 

Tabela 23. Médias, desvios-padrão e número de sujeitos para TAC (escore total), Trilhas pré-

escolar (escore em sequências na parte B) e Teste de Trilhas tradicional (escore em sequências 

na parte B). 

 Pré-teste  Pós-teste   

 

Média 

Desvio 

padrão Média 

Desvio 

padrão 

N 

TAC 49,59 18,094 56,33 18,332 39 

Trilhas pré-escolar 3,04 2,440 4,79 3,538 24 

Teste de Trilhas 11,31 4,827 12,81 8,456 16 

 

 



Estatísticas inferenciais revelaram efeitos significativos sobre Teste de Atenção 

por Cancelamento, com F(1, 38) = 8,02, p = 0,007; Teste de Trilhas pré-escolar, com F(1, 

23) = 4,16, p = 0,053; mas não para Teste de Trilhas Partes A e B, com F(1, 15) = 0,44, 

p = 0,515. Tais resultados podem sugerir que os efeitos da intervenção foram 

especialmente observados nas classes iniciais aqui avaliadas. Tal hipótese precisa ser 

corroborada futuramente.  

Em relação ao Estudo 2, serão ainda conduzidas: Análise de Variância do efeito 

do nível escolar sobre os desempenhos nos testes de desempenho (funções executivas e 

leitura); Análises de correlação de Pearson entre os desempenhos em avaliações de FE, 

leitura e aritmética (escores brutos no subteste do WISC-IV), para verificar possíveis 

relações entre esses diferentes domínios cognitivos; Análises de correlação de Pearson 

entre os desempenhos nas medidas de FE, leitura e aritmética, e as avaliações sobre 

comportamento das crianças conforme relato de pais e de professores.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5) DISCUSSÃO GERAL 

 

A pesquisa teve como objetivo geral verificar a eficácia de uma intervenção em 

Funções Executivas sobre o funcionamento cognitivo em crianças. A principal 

contribuição deste trabalho consiste em fomentar a discussão (e.g., HECKMAN, 2011; 

UNESCO, 2007, 2008) acerda da promoção de habilidades na infância por meio de 

metodologias abordadas em contexto de sala de aula (BODROVA; LEONG, 2007; 

DIAMOND; LEE, 2011) e, secundariamente, também em ambiente familiar. Faz se 

necessário que programas e currículos sejam testados e que seja comprovada sua eficácia, 

de modo que currículo e programas educacionais reflitam as melhores práticas em 

educação. 

Métodos de ensino e propostas educacionais nem sempre estão baseadas em 

achados científicos (ORSATI et al., 2015). Além, diferentes métodos de ensino têm sido 

usados, mas nem sempre com comprovação empírica de sua eficácia. Em geral, o que há 

disponível é uma descrição baseada em conteúdo, de quais habilidades são relevantes ou 

devem ser alvo da atuação do professor, como ocorre nas Diretrizes para a Educação 

Infantil (BRASIL, 2010). Na busca de melhores práticas, baseadas em evidências, este 

estudo é um precedente para comparação científica de abordagens de ensino. 

Esferas internacionais de políticas educacionais têm implementado programas 

curriculares que promovem o desenvolvimento de FE em contexto escolar (BODROVA, 

LEONG, 2007). No Brasil, iniciativas como essa são escassas. Dias e Seabra (2015a, 

2015b) foram pioneiras neste tipo de estudo,  comparando classes pré-escolares 

submetidas a um programa de estimulação de funções executivas a classes que 

permaneceram com o conteúdo regular. As autoras evidenciaram, nos estudos, que o 

programa de estimulação utilizado foi superior ao currículo regular em promover 

habilidades de autocontrole nas crianças participantes. Nesse contexto que o presente 

estudo foi inserido. 

De modo específico, o Estudo I investigou o efeito da intervenção sobre 

desempenhos em testes de funções executivas e uma escala de rastreamento de problemas 

de saúde mental infantil, o SDQ. Apenas algumas medidas apresentaram diferenças 

significativas entre os grupos e momentos, sugerindo uma melhora em habilidades de 



atenção, ainda que os resultados não permitam concluir a favor de ganhos em funções 

executivas de forma mais ampla.  

Considerando o Teste de Trilhas, por exemplo, efeitos foram observados em 

Sequência na Parte A do Teste de Trilhas (com tendência não significativa de melhor 

desempenho do GE-II no pós-teste em relação ao GC), assim como em Conexão na Parte 

A do mesmo teste (em que, apesar do GC ter apresentado melhor desempenho no pré-

teste, os dois grupos experimentais tiveram maiores ganhos do que o GC, apresentando 

melhores desempenhos no pós-teste; com diferença significativa entre GEII e GC). 

Apenas os grupos experimentais mostraram efeito de momento, com ganhos no pós-teste. 

Desta forma, indicativos do efeito da intervenção foram verificados em tarefas mais 

simples do teste de flexibilidade, que mensuram basicamente busca visual, velocidade e 

atenção (TREVISAN; SEABRA, 2012). Estudos prévios identificaram ganhos em 

flexibilidade cognitiva para crianças do 1º ano do Ensino Fundamental (DIAS; SEABRA, 

2015a), porém não para crianças pré-escolares, para as quais não se observou efeito da 

intervenção sobre nenhuma medida do Teste de trilhas (DIAS; SEBRA, 

2015b).Corroborando os achados anteriores, ganhos em atenção também foram 

observados em medidas do Teste de Atenção por Cancelamento. Efeitos da intervenção, 

com maiores ganhos para os grupos experimentais, foram observados para os 

desempenhos nas partes 2, 3 e no total do teste.  

Na Parte 2 do Teste de Atenção por Cancelamento, o GE-II apresentou maior 

ganho do pré para o pós-teste, com diferença marginalmente significativa em relação a 

GE-I e GC. Na parte 3, assim como no total, todos os grupos apresentaram ganhos do pré 

para o pós-teste, mas esse foi mais expressivo para o GE-I. De fato, considerando o 

desempenho corrigido no pós-teste, apesar de não diferenciar-se de GE-II, o GE-I 

diferencia-se de modo significativo de GC, com desempenho superior. Cabe mencionar 

que, apesar de não haver efeito da interação entre grupo e momento na parte 1 do teste, 

apenas os grupos experimentais mostraram diferenças significativas de desempenho do 

pré para o pós-teste. Estes resultados sugerem efeitos da intervenção sobre habilidades de 

atenção seletiva e alternada. 

Ganhos em habilidades de atenção também foram observados em outros estudos 

com o mesmo procedimento de intervenção. Também com recurso ao Teste de Atenção 

por Cancelamento, observou-se maior desempenho no pós-teste para o grupo 

experimental no escore total do teste em amostra de pré-escolares (DIAS; SEABRA, 



2015a), ao passo que em amostra de crianças do 1º ano, ganhos foram evidentes na parte 

3 do teste, que avalia também a atenção alternada (DIAS; SEABRA, 2015).  

Outro instrumento que também avalia atenção, em conjunto com a capacidade 

de inibição, é o Teste de Stroop Semântico. Não foi observado efeito da interação entre 

momento e grupo sobre as medidas do teste, sugerindo que não houve efeitos da 

intervenção nesta medida. Efeitos sobre algumas das medidas do teste de Stroop eram 

esperados com base em estudos prévios, que revelaram melhores desempenhos dos 

grupos experimentais na parte 2 do teste, assim como menor efeito de interferência e 

tendência a maior tempo de reação também na parte 2 em amostra de pré-escolares 

(DIAS; SEABRA, 2015a). Para crianças de 1º ano, de fato apenas uma tendência não-

significativa foi observada em termos de melhor desempenho na parte 2 no pós-teste 

(DIAS; SEABRA, 2015b). No entanto, cabe notar que no presente estudo, já no pré-teste, 

houve faixa de acertos próxima a 90%, podendo refletir efeito de teto, o que pode ter 

limitado a identificação de possíveis efeitos da intervenção. 

No tocante às medidas de tempo de reação no Teste de Stroop, apesar da 

ausência de efeito de interação entre momento e grupo, diferenças foram observadas entre 

as medidas pré e pós teste para o GE-I (tempo na parte B) e GE-II (tempo de 

interferência). Estes resultados podem ser explicados pelo fato de que o GE-I, mais lento 

no pré-teste, torna-se mais rápido no pós-teste. Já o GE-II, passa a apresentar maior efeito 

de interferência no pós em relação ao pré-teste, o que ocorre devido ao fato de ter tornado-

se mais rápido na parte 1 do teste, porém sem mudar seu tempo de resposta (que já era 

rápido no pré-teste) na parte 2. É possível inferir que esse grupo esteja regulando sua 

resposta frente às demandas da tarefa de forma mais adequada no pós-teste (tornando-se 

mais rápido na parte mais fácil, porém não na parte mais complexa).  

 Por sua vez, para o Simon Task, não foi observado efeito significativo da 

interação entre grupo e momento sobre os escores no teste e todos os grupos mostraram 

ganhos do pré para o pós-teste. No entanto, considerando o tempo de reação, verificou-se 

interação marginalmente significativa entre grupo e momento nos itens Congruentes e de 

Controle Inibitório. Nestas medidas, ambos os grupos experimentais foram mais lentos 

no pós-teste em comparação ao grupo controle, que ficou mais rápido no pós em relação 

ao pré-teste. Tal ato esse ocorreu também no estudo de Dias (2013). Ou seja, a 

intervenção, dado seu foco sobre pensar antes de agir e estimular inibição de 

comportamento, pode ter afetado a forma com que as crianças responderam a 



determinados itens do teste, estimulando-as a emitir uma resposta de forma menos 

impulsiva. Ainda, apesar da interação não significativa, os grupos experimentais obteram 

melhores desempenhos nestas medidas, o que pode sugerir que essas crianças agiram com 

menor impulsividade e maior acertividade, o que pode ter demandado um maior tempo 

para execução da tarefa. De modo geral, os resultados nos testes de FE indicaram algumas 

tendências a melhor desempenho dos grupos experimentais, no sentido de que estes, no 

pós-teste, tiveram melhor desempenho do que o grupo controle, embora a diferença entre 

os grupos nem sempre tenha alcançado significância estatística.  

Dias e Seabra (2015a) também não observaram efeitos da intervenção sobre 

medidas do Simon Task em crianças pré-escolares e apenas alguns efeitos em crianças do 

1º ano (DIAS; SEBRA, 2015b). As autoras argumentam que o fato desse teste ser mais 

complexo (na medida em que envolveria mais de uma função executiva) poderia explicar 

estes resultados. Até este ponto, é possível observar que, apesar de algumas tendências, 

ganhos em habilidades atencionais parecem ser o resultado mais consistente da  

intervenção, ao menos no estudo atual. 

A Análise de Covariância relevou alguns efeitos significativos no SDQ 

conforme relato de professores. Foram verificadas interações significativas entre 

momento e grupo para Estresse Global, Sofrimento Emocional, Dificuldade de 

Comportamento, Comportamento Gentil e Transtorno Emocional. Em termos de 

desempenhos médios, verificou-se que nessas medidas os grupos experimentais 

apresentaram menores índices de dificuldades no pós-teste, porém, isso já ocorria no pré-

teste, de modo que não pode ser interpretado como ganho da intervenção. Por outro lado, 

o  GC apresentou maiores reduções de dificuldades entre pré e pós-teste, apesar de, no 

pós-teste, não se diferenciar dos GEs. 

A Análise de Covariância não apresentou efeitos significativos entre momento 

e grupo nas diferentes medidas de desempenho no SDQ conforme relato familiar. Houve 

apenas duas medidas com interações marginalmente significativas, a saber, Dificuldade 

de Comportamento e Impacto na vida. No primeiro caso, o GE-I apresentou no pós-teste 

uma queda no índice em relação ao pré-teste, sendo melhor avaliado neste último (efeito 

significativo de momento). No segundo caso, o GC, equivalente aos demais grupos no 

pré-teste, apresentou no pós-teste um aumento significativo no índice (diferenciando-se 

de GE-II). De forma geral, o resultado da avaliação dos professores parece ter sido afetado 



pelo pré-teste, em que o GC tendeu a ser avaliado como possuidor de maiores 

dificuldades. A avaliação dos pais mostrou apenas algumas tendências de efeito nos GEs. 

Dentre as hipóteses inicialmente levantadas no que tange aos resultados 

esperados no Estudo I, a partir de intervenções para o desenvolvimento de funções 

executivas em crianças de 4 a 6 anos de idade no contexto escolar e familiar, podemos 

concluir que, de forma geral: 

- as crianças que participaram do Programa de Intervenção em Autorregulação 

e Funções Executivas ou PIAFEx obtiveram ganhos mais pronunciados em desempenhos 

em algumas medidas de FE, mais especificamente em medidas de atenção. Apesar de 

algumas tendências em outras medidas, estas não puderam ser claramente identificadas; 

- não foi observada diferença robusta entre os grupos experimentais I e II. 

Resultados nos testes de desempenho não sugerem diferenças significativas entre GE-I e 

GE-II na maioria das medidas, exceto por uma diferença marginalmente significativa, 

com melhor desempenho de GE-II na parte 2 do Teste de Atenção por Cancelamento. Os 

resultados do SDQ, no entanto, mostram que o GE-II foi melhor que GE-I na medida de 

Dificuldade de Interação com Outras Crianças, conforme relato de professores.  

Como anteriormente descrito, de forma geral, os resultados apresentados no 

presente estudo sustentam a afirmação de que ambas as hipóteses foram confirmadas para 

algumas medidas, mas não para a maioria delas. Em termo de momento, no pós em 

relação ao pré-teste, houve melhor desempenho dos grupos experimentais em Sequência 

e Conexão na Parte A do Trilhas para Pré-escolares, e nas Partes 2, 3 e Total do TAC, 

além de tendências marginalmente significativas indicando maior tempo despendido 

pelos GEs na resposta a itens congruentes e de controle inibitório do Simon Task. Apesar 

de não ter havido diferença significativa entre os grupos em muitas medidas, é 

interessante observar que em nenhuma medida, seja nos testes de desempenho ou no 

questionário, o GC se sobrepôs aos grupos experimentais de forma significativa no pós-

teste.  

Porém, no presente estudo, não foi identificado forte impacto da intervenção no 

desempenho executivo, dado o número de variáveis para as quais se esperava encontrar 

efeito. Nesse sentido, cabe destacar que apesar da ênfase da literatura aos estudos de 

intervenção em FE (e.g. DIAMOND; LEE, 2011), de fato estudos tem apontado 

dificuldades ou limitações nos ganhos obtidos após intervenções sobre estas habilidades. 



Por exemplo, Hermida et al. (2015), apesar de verificarem efeitos em medidas de 

desempenho acadêmico 1 ano depois da aplicação de seu programa, não encontraram 

efeitos logo após a intervenção em uma bateria de testes cognitivos. Também o estudo de 

Flook et al (2015) com o currículo CK revelou ganhos de sua interevnção em indicadores 

de aprendizagem e medida de flexibilidade cognitiva; no entanto, seu grupo controle 

superou seu grupo experimental em controle inibitório. Os autores destacam que, de modo 

geral, as análises apontam para um padrão geral de mudança favorecendo o grupo de 

intervenção, embora nem todos os resultados foram significativos, o que evidencia a 

necessidade de amostras maiores em estudos futuros. Também Diamond e Lee (2011), 

em sua revisão de estudos sobre intervenções em FE, relatam que o pouco efeito 

encontrado em algumas intervenções se deve não somente à fidelidade dos professores 

na aplicação das atividades, mas na própria proficiência destes professores em ensinar as 

atividades do currículo/programa proposto. 

Neste sentido, o presente estudo não controlou a fidedignidade da 

implementação do programa, o que pode ter contribuído para os poucos efeitos 

observados. De fato, no estudo de Dias (2013) uma classe do grupo experimental foi 

excluída das análises devido à baixa fidedignidade do professor ao programa, conforme 

avaliado por um observador neutro, que desconhecia a composição dos grupos do estudo. 

Investigações futuras deverão levar tal aspecto em consideração. Ainda, a capacitação dos 

professores para implementação deste tipo de programa permanece como questão a ser 

melhor discutida.  

Também é possível que algumas variáveis possam ter influenciado os 

resultados, como os obtidos na Parte B do Teste de Trilhas. Durante a aplicação, foi 

verificada dificuldade por parte das crianças no reconhecimento de estímulos na folha de 

resposta (pelo fato de serem muito parecidos uns dos outros, com diferenças mínimas de 

tamanho, especialmente partindo da ‘mãe’ para o ‘pai’). Mesmo apresentando 

compreensão na folha de explicação sobre os diferentes estímulos, algumas as crianças 

tenderam a apresentar dificuldades em diferenciar um estímulo do outro durante a 

execução da tarefa. Tal fato deve ser considerado em futuros estudos com o instrumento. 

Assim, apesar de limitados, dadas as influências diversas que podem impactar 

as FE, como os fatores de hereditariedade e, em menor grau, os ambientais (FRIEDMAN 

et al., 2008), os resultados do presente estudo apontam direções promissoras à intervenção 

em FE no Brasil, sugerindo também alguns ajustes em novos estudos, sobretudo no que 



se refere à fidedignidade do professor ao programa, capacitação adequada e medidas 

utilizadas para verificação dos efeitos.  

Limitações do estudo I devem ser apontadas. Apesar de controladas variáveis 

como idade e inteligência, outras variáveis não foram controladas, como variáveis 

socioeconômicas, incluindo escolaridade da mãe ou renda familiar, e podem ter 

influenciado os desempenhos. Ainda,  Embora os testes aqui apresentados tenham sido 

utilizados em estudos anteriores, tendo sido  úteis na detecção das alterações produzidas 

por outros tipos de intervenções, podem ter sido fonte de viés, limitando a detecção de 

efeitos da intervenção, como no caso apresentado do Teste de Trilhas para Pré-escolares. 

No entanto, se a bateria utilizada tinha sensibilidade suficiente permanece uma questão 

em aberto e não pode ser respondida com o design aplicado. 

Uma última explicação para os resultados obtidos no presente estudo pode estar 

relacionada com o tempo para o efeito entre os grupos. É possível que a avaliação do 

impacto da intervenção (pós-teste) estava muito perto da primeira avaliação de FE (pré-

teste). Assim, mudanças efetivas podem precisar de mais tempo para ser reveladas nas 

tarefas utilizadas. Sendo assim, verifica-se a necessidade de uma análise mais 

aprofundada acerca do tempo ideal para a avaliação do impacto deste tipo de intervenção. 

No caso do follow-up, conforme já discutido, é possível que dois anos seja período muito 

longo para verificação de manutenção de ganhos nessas medidas, uma vez que nesses 

dois anos (do 1º ao 3º ano basicamente), o objetivo da instrução escolar é justamente 

construir competência de leitura e matemática, o que pode ter sobreposto efeitos da 

intervenção. 

Intervenções precoces como a aqui apresentadas vêm reduzir alguns flagelos que 

são encontrados em nossa juventude e ainda persistente nas idades mais avançadas, o 

insucesso escolar. Portanto, a intervenção propôs promover habilidades do 

funcionamento executivo que são importantes para a base da aprendizagem acadêmica. 

Embora os resultados aqui encontrados não foram exatamente os esperados, ainda assim 

a intervenção precoce em funções executivas nas séries iniciais do ensino básico trata-se 

de um diferencial inovador tanto em contexto escolar como em ambiente familiar. Os 

resultados alcançados mostram-se promissores, uma vez que alguns ganhos foram 

observados, porém apontam questões que merecem maior ponderação em estudos futuros, 

de modo que se possa aprofundar o entendimento acerca da eficácia deste tipo de 

intervenção. Destacam-se: controle da fidedignidade/adesão do professor ao programa, 



com controle da frequência de atividades, maior atenção (tempo e intensidade) à 

capacitação do professor e da família; adequação das medidas utilizadas para verificação 

dos efeitos; duração da intervenção e tempo para avaliação dos efeitos (que pode ter sido 

muito breve no pós-teste e muito longo no follow-up). Desenvolver e testar estratégias 

para o desenvolvimento de funções executivas e autocontrole vem ao encontro das 

discussões atuais acerca do papel da educação básica (DIAS, PRUST; BATISTA; 

AMORIM; SEABRA, no prelo) e de intervenções baseadas em evidência (ORSATI et 

al., 2015). Ações como esta poderão beneficiar crianças, escolas e famílias. 

Por sua vez, o Estudo II objetivou implementar um programa de intervenção em 

funções executivas (PIAFEx) realizado pelo professor em sala de aula da pré-escola até 

o 5º ano, investigar a relação entre funções executivas, padrões comportamentais e 

competências sociais, e investigar se um programa de intervenção para promoção de FE 

conduzido pelos professores é eficaz em produzir ganhos nos desempenhos nas medidas 

executivas, nos padrões de funcionamento comportamental e em desempenho acadêmico. 

 Os resultados desse estudo ainda estão sendo tabulado e analisados, pois alguns 

professores e responsáveis pelos alunos entregaram os inventários de relato com atraso, 

alguns inclusive sendo entregues apenas em 2016. Até o momento, foram conduzidas 

Análises de Variância intra-sujeitos, tendo o momento (pré ou pós-teste) como medida 

repetida, sobre os desempenhos nos testes.  

Os resultados já analisados revelaram que efeito significativo da intervenção sobre os 

três subtestes do índice de Memória Operacional do WISC-IV, a saber, Aritmética, Dígitos 

e Sequência de Números e Letras. Porém, não houve diferenças significativas entre pré e 

pós-teste em Raciocínio Matricial. Como tais medidas estão em termos de pontuação-

padrão, não se espera efeito de melhora com a idade ou o passar da escolarização. Tais 

resultados, portanto, corroboram a hipótese de que o PIAFEx intervém sobre o 

funcionamento executivo, o qual engloba a memória operacional. Em relação aos testes 

de funções executivas, houve ganhos efeitos significativos sobre Teste de Atenção por 

Cancelamento e Teste de Trilhas pré-escolar, Tais resultados podem sugerir que os efeitos 

da intervenção foram especialmente observados nas classes iniciais aqui avaliadas. Tal 

hipótese precisa ser corroborada futuramente.  

Como desdobramento da pesquisa, espera-se que o programa de intervenção 

PIAFEx possa configurar uma possibilidade de intervenção preventiva de baixo custo e 



passível de ser conduzida pelo próprio professor em sala de aula regular. O programa tem 

um grande potencial preventivo ao promover funções executivas nas crianças, podendo 

ser utilizado tanto em escolas públicas quanto particulares, até mesmo antes do 

diagnóstico de alguns transtornos do neurodesenvolvimento, como o TDAH ou a dislexia. 

Fica evidente, portanto, sua aplicabilidade e importância para as áreas da educação 

regular e especial. 
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