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RESUMO 

 

FRAGOSO, A. O. Intervenção em funções executivas, compreensão e 
metacompreensão de leitura em crianças com transtorno de déficit de 
atenção/hiperatividade. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em 
Distúrbios do Desenvolvimento, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 
2013. 

 

Estudos têm investigado a associação entre transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade e déficits no funcionamento executivo e na leitura. Em consequência, 
são necessárias intervenções com o objetivo de tentar amenizar o impacto dos 
sintomas e das dificuldades geradas por essa associação na vida das pessoas. Assim, 
o objetivo do estudo foi implementar um programa de intervenção para crianças com 
TDAH que promova o desenvolvimento de suas funções executivas e de leitura, 
incluindo as habilidades de compreensão e metacompreensão. O estudo foi realizado 
com quatro participantes com idades entre 7 e 14 anos, com diagnóstico de TDAH, 
devidamente matriculados em escolas regulares da grande São Paulo. A pesquisa foi 
conduzida em três fases. Na primeira, foram aplicados às crianças: Teste de Trilhas, 
Teste de Memória de Trabalho Auditiva e Visual, Teste Wisconsin de Classificação de 
Cartas, Teste de Atenção por Cancelamento, Escala de Metacompreensão META 
Fundamental I, Teste de Cloze e Subtestes Cubos e Vocabulário do WISC-IV. 
Adicionalmente, pais e professores responderam dois inventários de funcionamento 
executivo e regulação. Na segunda fase, foi conduzida a intervenção com base no 
Programa de Intervenção sobre Autorregulação e Funções Executivas (PIA-FEx) e em 
técnicas para desenvolver compreensão e metacompreensão de leitura, em sessões 
com duplas de crianças, duas vezes por semana, ao longo de um ano. Na terceira fase, 
todos os testes foram reaplicados. A análise quantitativa descritiva revelou que todos 
os sujeitos evoluíram em compreensão de leitura, na maioria dos escores de 
metacompreensão de leitura e em alguns dos escores de funções executivas. A análise 
qualitativa também sugeriu que os quatro sujeitos parecem ter obtido melhoras nos 
desempenhos das tarefas de funções executivas, compreensão e metacompreensão 
de leitura. Na aplicação do teste de Cloze, por exemplo, foi possível perceber uma 
melhora de todos os sujeitos avaliados no número de acertos, tanto na correção literal 
quanto na por significado, o que sugere que obtiveram ganhos em relação à 
compreensão de leitura.  No Teste de Atenção por Cancelamento, observou-se uma 
tendência de aumento no desempenho de três sujeitos avaliados. Essa tendência foi 
observada também para alguns sujeitos nos demais testes aplicados. Assim, de forma 
geral, o procedimento parece ter sido eficaz para promover avanços nos desempenhos 
dos participantes, principalmente nas tarefas de metacompreensão e compreensão de 
leitura, mas também em algumas atividades de funções executivas.  

 

Palavras-chave: Funções executivas, TDAH, metacognição, intervenção. 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

FRAGOSO, A. O. Intervention in executive functions, understanding and meta-
understanding reading in children with attention deficit disorder/hyperactivity. M.S. 
Thesis, Graduate Studies in Developmental Disorders, Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, São Paulo, 2013.  

The studies have investigated the association between attention deficit desorder and 

hyperactivity and deficits in executive functioning and reading. Consequently, the 

interventions are necessary in order to try to mitigate the impact of symptoms and 

difficulties generated by this association in people's lives. Thus, the aim of this study 

was to implement an intervention program for children with ADHD that promotes the 

development of their executive functions and reading, including comprehension skills 

and meta-understanding. The study was conducted with four participants aged between 

7 and 14 years old, diagnosed with ADHD, duly enrolled in regular schools in the 

Greater São Paulo. The research was conducted in three phases. In the first, were 

administered to the children: Trail Making Test, Auditory and Visual Memory Working 

Test, Wisconsin Card Sorting, Attention Test for Cancellation, Meta-understanding 

Scale META Elementary I, Cloze Test and Cubes Subtests and the WISC-IV 

Vocabulary. Additionally, parents and teachers answered two surveys of executive 

functioning and regulation. In the second phase was conducted the intervention based 

on Early Intervention Program on. Executive Functioning (PIAFEx) and techniques to 

develop understanding and meta-understanding reading, in sessions with a pair of 

children, twice a week, over 1 year. In the third phase, all tests were reapplied. 

Quantitative descriptive analysis revealed that all subjects evolved in reading 

comprehension scores in most meta-understanding reading and some of the scores of 

executive functions. Quantitative analysis also suggested that the four subjects seem to 

have achieved improvements in the performance of tasks of executive functions, 

reading comprehension and meta-understanding. In application of Cloze test, for 

example, it was possible to realize an improvement of all subjects evaluated in the 

number of hits, both in the literal and in correction for meaning, which suggests that 

gained in relation to reading comprehension. The Attention Test for Cancellation, it was 

observed a tendency of increase in performance of three subjects evaluated. This trend 

was also observed for some subjects in other tests applied. Thus, in general the 

procedure seems to have been effective to promote advances in the performances of 

the participants, especially in tasks of meta-understanding and reading comprehension, 

but also in some activities of executive functions.  

 

 

 

Keywords: Executive functions, ADHD, metacognition, intervention. 
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INTRODUÇÃO 

O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é um dos 

distúrbios do desenvolvimento mais comuns na infância (AMERICAN PSICHIATRIC 

ASSOCIATION/APA, 2002) e tem como principais características dificuldades em 

manter os níveis necessários de atenção, impulsividade e inquietude motora e 

psíquica (BARKLEY, 2002). Pesquisas realizadas apontam que esse transtorno vem 

sendo associado, com frequência, a alterações nas funções executivas, que são 

responsáveis por modular os controles cognitivo, social, emocional e motivacional 

(NIGG et al., 2005; WILLCUT et al., 2005). Crianças e adolescentes que apresentam 

tais disfunções tendem a ter hábitos de leitura inadequados, prejudicando a 

compreensão e trazendo dificuldade em atingir notas mínimas nas avaliações 

escolares (HÜBNER; MARINOTTI, 2000; PERGHER; VELASCO, 2007). 

Um método de tratamento frequentemente aplicado nesses e em diversos 

outros distúrbios, além das intervenções medicamentosas, são as intervenções 

comportamentais e cognitivas, sendo que essas intervenções têm se mostrado 

eficazes na melhora de sintomas em diversos transtornos (DIAMOND et al, 2007). 

Tais métodos têm o objetivo de proporcionar ganhos em longo prazo. Estudos 

descritos por Menezes (2012) vêm sendo realizados com o objetivo de promover 

intervenções cognitivas em crianças e adolescentes com diagnóstico de TDAH, por 

meio de atividades lúdicas que estimulem as habilidades executivas.  

Nesse contexto, o presente trabalho aborda a relação entre funções 

executivas, compreensão e metacompreensão de leitura e TDAH, buscando 

investigar teoricamente suas relações e investigar a possibilidade de intervenção 

nessas habilidades. O objetivo desta pesquisa foi de promover uma intervenção para 

promover as funções executivas, a compreensão e a metacompreensão de leitura 

em crianças entre 7 e 14 anos de idade devidamente diagnosticadas com TDAH, por 

meio do uso do Programa de Intervenção sobre autorregulação e Funções 

Executivas (PIA-FEx) e de outras atividades para desenvolver compreensão e 

metacompreensão de leitura. Na parte teórica do trabalho, são apresentados os 

conceitos de funções executivas e seus componentes, compreensão e 
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metacompreensão de leitura e TDAH, suas características, etiologia, formas de 

tratamento.  
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1. FUNÇÕES EXECUTIVAS 

As funções executivas (FE) são indispensáveis para a capacidade do 

indivíduo de se engajar em comportamentos orientados a objetivos, realizando 

ações espontâneas e auto-organizadas (CAPOVILLA; ASSEF; COZZA, 2007). Elas 

envolvem diferentes processamentos cognitivos e metacognitivos, que permitem que 

o indivíduo perceba e responda de forma adaptativa aos estímulos. Esses 

processamentos referem-se às habilidades necessárias para ter iniciativa, realizar 

planejamentos, e monitorar comportamentos intencionais, relacionados a um 

objetivo (HANNA-PLADDY, 2007; LEZAK et al, 2004). 

Diamond et al. (2007) relatam que as FE têm como principal base 

neurológica o córtex pré-frontal, que ocupa em média um terço do cérebro humano e 

é responsável pela execução de atividades a partir de informações recebidas pelas 

regiões posteriores do córtex. A parte pré-frontal é dividida em três áreas distintas, 

denominadas córtex pré-frontal dorsolateral, córtex pré-frontal ventromedial e córtex 

cinguado anterior. Uma das funções do córtex pré-frontal é a capacidade de 

planejamento e desenvolvimento de estratégias para alcançar metas, requerendo 

flexibilidade de comportamento, integração de detalhes num todo coerente e manejo 

de múltiplas fontes de informação, coordenados com o uso do conhecimento 

adquirido. 

As FE são compostas por habilidades que atuam de forma integrada, ou 

seja, que apesar de serem operações diferenciadas, se relacionam e trabalham em 

conjunto (MIYAKE et al, 2000; SOUZA et al, 2001). Segundo Malloy, Cohen e 

Jenkins (1998 apud TREVISAN, 2010), as FE incluem seis habilidades: 1. 

Formulação de objetivos relacionados às consequências de longo-prazo; 2. Geração 

de múltiplas respostas alternativas; 3. Escolha e iniciação de comportamento 

direcionado a objetivos; 4. Automonitoramento da adequação e correção do 

comportamento; 5. Correção e modificação de comportamento quando as condições 

mudam e 6. Persistência frente à distração. 

Porém, há uma grande variabilidade na definição de FE e das habilidades 

que a caracterizam, conforme descrito por Barkley (2011). Segundo esse autor, em 
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um congresso realizado em 1994, dez especialistas foram convidados a colocarem 

termos que pudessem representar as FE. Foram mencionados trinta e três termos, 

tendo uma maior concordância para autorregulação, sequência de comportamentos, 

flexibilidade, controle inibitório, planejamento e organização de comportamento.  

Miyake et al. (2000) e Diamond (2013) elencam três habilidades básicas 

relacionadas às FE: memória de trabalho, inibição e flexibilidade cognitiva. Essas 

três habilidades são descritas a seguir. 

Segundo Baddeley (1992), a memória de trabalho refere-se a uma 

habilidade que permite tanto o processamento ativo quanto o armazenamento 

transitório de informações durante tarefas cognitivas. Além da manutenção ou 

armazenamento passivo da informação, este sistema possibilita uma série de 

operações mentais, mantendo a informação sempre ativa e integrando-a a estímulos 

e resgatando conhecimentos anteriores a memória de longo prazo, permitindo a 

manipulação ativa da informação e uma atualização constante na própria memória 

de trabalho.  

Dentre essas utilidades, Baddelley e Hitch (1974) estruturaram um modelo 

de memória de trabalho, que foi dividido em três componentes, sendo esses: central 

executivo, alça-fonológica e esboço visuoespacial. O central executivo é o centro de 

controle e comando responsável pelas interações entre a memória de longo prazo e 

a alça fonológica e esboço visuoespacial. Ele coordena os processos da memória de 

trabalho e controla suas ações. A alça fonológica está relacionada ao som, 

correspondente a uma memória de informações auditivas. Ela é utilizada no 

armazenamento curto acústico composto pelos sons de entrada. Por fim, o esboço 

visuoespacial que é responsável pelo armazenamento da informação visual e 

códigos visuoespaciais (BADDELLEY, 2000; 2006; 1974; GAZZANIGA et al., 2006; 

REPOVS; BADDELEY, 2006).  

Baddeley (2000) afirma que o principal componente da memória de trabalho 

é o executivo central, responsável por controlar e regular o processamento da 

informação, assim como orientar o comportamento e a cognição. 
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O segundo componente das FE, a inibição, compreende a atenção seletiva e 

o controle inibitório (DIAMOND, 2013). A atenção seletiva é um mecanismo cerebral 

cognitivo que possibilita que o individuo processe informações, ações e 

pensamentos, e durante esse processamento consegue ignorar informações 

irrelevantes que podem causar distração. Essa habilidade permite ao sujeito 

processar diferentes informações ao mesmo tempo, sendo capaz de selecionar as 

mais importantes (GAZZANIGA; IVRY; MANGUN, 2006; STERNBERG, 2008).  

Segundo Lezak et al. (2004), a atenção pode se classificar em diferentes 

aspectos, sendo: a seletividade, sustentação, divisão de recursos e alternância de 

informações, conhecidos como atenção seletiva, atenção sustentada, atenção 

dividida e atenção alternada, sendo que o comportamento pode sofrer influências de 

todos esses elementos. Resumidamente, a atenção seletiva é a capacidade de 

selecionar o estímulo adequado diante de diversos distratores, a atenção sustentada 

é capacidade que o individuo tem de se manter atento por um maior período de 

tempo durante a realização de uma tarefa. A atenção dividida é a divisão dos 

recursos atencionais em dois ou mais estímulos em duas ou mais tarefas diferentes, 

tornando o individuo capaz de trabalhar com inúmeras informações de forma 

simultânea. A atenção alternada aparece quando o indivíduo consegue alternar ou 

substituir os estímulos relevantes (LEZAK et al., 2004). A atenção seletiva é 

especificamente relacionada às FE. 

O controle inibitório, que também integra o componente de inibição, é 

considerado uma importante função e pode ser compreendido como um mecanismo 

de filtragem que complementa a atenção seletiva e inibi os estímulos irrelevantes 

que dão solução a um dado problema, diminuindo a demanda sobre o 

processamento da informação (GAZZANIGA; IVRY; MANGUN, 2006). MALLOY-DINIZ 

et al. (2008) consideram o controle inibitório como sendo uma habilidade que o 

sujeito possui de inibir respostas não adaptadas, permitindo ao sujeito inibir 

estímulos distratores que influenciem em suas ações. Gil (2010) descreve que 

controle inibitório permite ao sujeito agir de maneira adequada, controlando 

comportamentos incorretos que de certa forma se tornam prejudiciais naquele 

momento. 
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Já a flexibilidade cognitiva, o terceiro componente das FE, é um processo de 

controle de tarefa (GAZZANIGA; IVRY; MANGUN, 2006). Tal habilidade é solicitada 

sempre que o indivíduo engaja-se em ações mais difíceis devendo considerar 

diferentes informações, sempre mudando o foco de processamento entre elas. A 

flexibilidade cognitiva é fundamental para a capacidade de regular o próprio 

comportamento adaptando assim, às demandas ambientais. Nesta habilidade 

podem incidir padrões de rigidez cognitiva e comportamental, conhecidos pela 

dificuldade de mudar respostas ou o foco de processamento, tendo prejuízo na 

autorregulação do indivíduo (LEZAK; HOWIESON; LORING, 2004). Gil (2010) 

descreve a flexibilidade cognitiva como uma capacidade de adaptar as escolhas às 

contingências, tornando o indivíduo capaz de alterar seu comportamento de acordo 

com o que o meio lhe oferece. Baseando-se nessas descrições pode-se afirmar que 

a flexibilidade cognitiva e o controle inibitório trabalham juntos. 

Além desses três componentes básicos das FE, outros autores elencam 

outras habilidades. Por exemplo, para Lezak, Howieson e Loring (2004), o 

monitoramento é um outro aspecto componente das FE. Ele permite que o sujeito 

tenha a capacidade de corrigir e mudar a direção de seu comportamento, quando 

percebe que o mesmo tenha sido adequado ou inadequado, praticando o 

monitoramento e um controle executivo da situação. O monitoramento associa-se ao 

córtex cingulado anterior e caracteriza como Sistema Supervisor Atencional (SSA), 

sistema originalmente proposto por Shallice, responsável por monitorar as ações em 

andamento e as operações de controle que permitem a regulação, adaptativa das 

demandas ambientais, o processamento cognitivo e consequentemente, o 

comportamento do indivíduo (GAZZANIGA; IVRY; MANGUN, 2006).  

Outros autores consideram o planejamento como um aspecto complexo das 

FE (MIYAKE et al., 2000). Segundo Krikorian, Bartok e Gay (1994), o planejamento 

envolve a antecipação de eventos e de suas consequências, como o monitoramento 

de quão próximo ou quão distante se está de alcançar o objetivo final (KRIKORIAN; 

BARTOK; GAY, 1994 apud CAPOVILLA; ASSEF; COZZA, 2007). 

Malloy-Diniz e colaboradores (2008) afirmam que, apesar de não existir uma 

única definição para as FE, as muitas definições existentes podem ser, em certo 

sentido, consideradas complementares, pois, de maneira geral, todas correspondem 
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a um conjunto de habilidades que permitem que o indivíduo seja capaz de direcionar 

comportamentos a metas e substituir estratégias ineficazes em prol de outras mais 

eficientes, desta forma resolvendo problemas imediatos, de médio e longo prazo. 

Goldberg (2002) também afirma que a perda dessas funções são as mais 

comprometedoras em relação ao comportamento humano, pois indivíduos que 

apresentam lesões nos lobos pré-frontais sofrem com graves problemas no controle 

e na regulação dos seus comportamentos, não sendo capazes de ter um 

funcionamento normal em suas tarefas cotidianas.  

O desenvolvimento das funções executivas tem início já no primeiro ano de 

vida. Ele continua ao longo da infância e da adolescência, tendo um aumento 

considerável no desenvolvimento durante essa fase, indo até o início da vida adulta, 

quando entra em fase de estabilização, com posterior declínio ao longo do 

envelhecimento (BERNIER; CARLSON; WHIPPLE, 2010; DIAMOND, 2007; 

GARON; BRYSON; SMITH, 2008; GOLDBERG, 2002; HUIZINGA et al., 2006; 

MIRANDA; MUSZKAT, 2004; PAPAZIAN; ALFONSO; LUZONDO, 2006). Huizinga et 

al. (2006) afirmam que, ao longo do desenvolvimento, a criança torna-se cada vez 

mais capaz de controlar os seus pensamentos e ações. De fato, Blakemore e 

Choudhury (2006) comprovaram que os adolescentes conseguem manter com mais 

facilidade conceitos em mente, sendo, assim, capazes de pensar em soluções com 

maior número de estratégias, mais bem elaboradas do que as feitas pelas crianças.  

Com o objetivo de examinar essas mudanças nas FE relacionadas à idade, 

alguns estudos foram realizados. Por exemplo, Davidson et al. (2006) investigaram 

as relações do desenvolvimento com a memória de trabalho, a inibição e a 

flexibilidade cognitiva. Participaram do estudo 325 sujeitos, crianças e adolescentes 

americanos, com faixa etária entre 4-13 anos, e jovens, sendo 50% do sexo 

feminino. Foram realizados testes com todos os participantes, em que uma bateria 

computadorizada, destinada a manipular a memória e inibição de forma 

independente e em conjunto. Os autores observaram que, na troca de tarefas, as 

crianças mais novas já conseguiram sustentar na mente informações que podiam 

inibir uma resposta predominante, podendo combiná-las entre si. Já a partir dos 6 

anos de idade elas apresentaram melhoras significativas no controle inibitório, 

embora a tarefa ainda exigisse um esforço maior que nos jovens. A flexibilidade 
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cognitiva, mesmo com menores demandas de memória, os autores mostram uma 

progressão maior aos 13 anos de idade, porém ainda não em níveis adultos. 

Menezes (2008), em seu estudo sobre evidências de validade de 

instrumentos para avaliar funções executivas, investigou 193 estudantes da 5ª à 8ª 

série do ensino fundamental. Foram utilizados nove instrumentos, sendo eles: Teste 

de Memória de Trabalho Auditiva, Teste de Memória de Trabalho Visual, Teste de 

Stroop Computadorizado, Teste de Geração Semântica, Testes de Trilhas Parte A e 

Parte B, Torre de Londres e Teste de Fluência Verbal FAS. Houve correlações 

significativas mas baixas a moderadas entre os testes. Os resultados confirmaram a 

hipótese de que existem habilidades distintas relacionadas às funções executivas e 

que as funções executivas desenvolvem-se de acordo com a progressão escolar. 

Dias (2009) investigou tendências de validade de instrumentos de avaliação 

neuropsicológica das habilidades relacionadas às funções executivas. Participaram 

do estudo 572 crianças e adolescentes com idades entre 6 e 14 anos, matriculadas 

em escola pública, cursando entre o 1ª e o 8ª ano. Foram utilizados os seguintes 

instrumentos: Teste de Memória de Trabalho Auditiva, Teste de Memória de 

Trabalho Visual, Teste de Atenção pó Cancelamento, Teste de Trilhas – partes A e 

B, Teste de Geração Semântica, Teste de Stroop Computadorizado, Torre de 

Londres e Teste de Fluência Verbal FAS. O resultado revelou efeito da idade sobre 

os desempenhos em todos os instrumentos e, de acordo com a autora, as 

habilidades avaliadas seguem cursos de desenvolvimento um pouco distintos entre 

si. Já Cozza (2005) investigou se tais testes identificavam crianças com e sem 

sintomatologia para o TDAH. Encontrou evidências para os Testes de Memória de 

Trabalho Auditiva e de Trilhas Parte B, que são utilizados para avaliar o componente 

auditivo da memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva, respectivamente, 

mostrando que tais testes discriminaram entre os grupos com e sem TDAH. 

As FE, que aumentam com a idade, conforme descrito nos estudos já 

citados, são fundamentais em diferentes aspectos, como na atividade escolar, em 

que a criança precisa demonstrar um conjunto de habilidades, com independência e 

autonomia, utilizando sua estrutura cognitiva e comportamental prévia. E nessas 

situações é que a criança é solicitada frequentemente a atender regras ter disciplina, 
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sejam elas sociais, na relação com seus colegas, ou atencionais e de organização, 

para desfrutar da possibilidade de aprender (CYPEL, 2006). 

Por meio dos estudos realizados, pode-se relacionar FE com processos 

cognitivos e metacognitivo. Shimamura (2000) e Bolívar (2002) entendem a 

metacognição como o conhecimento e o autocontrole que a pessoa tem sobre sua 

própria cognição; envolve consciência na sua forma de pensar, envolve processos e 

eventos cognitivos e também habilidade para controlar estes processos, com o 

intuito de organizá-los, armazená-los e modificá-los. 

Segundo Shimamura (2000), pode-se relacionar FE com metacognição 

porque, assim como os processos metacognitivos modulam e imprimem flexibilidade 

aos cognitivos, os sistemas executivos ativam esquemas de ação de acordo com as 

intenções do indivíduo. Assim, a metacognição atua como facilitadora para tomada 

de decisão, seleção de estratégias e solução de problemas por meio da identificação 

do erro, do controle inibitório e da regulação emocional. 

A metacognição é utilizada em estratégias de aprendizagem, bem como a 

autorregulação, que por sua vez é uma habilidade relacionada às funções 

executivas, correspondente ao seguimento e avaliação de um determinado 

processo, não necessariamente linear, que objetiva a resolução de um problema. 

Essa habilidade se refere a um conjunto de processos comportamentais e cognitivos 

que são fundamentais para o ajustamento e a adaptação do indivíduo, o que se dá 

por meio do monitoramento, regulação e controle de seus estados motivacional, 

emocional e cognitivo (BLAIR, 2007; DIAMOND, 2007). 

Fernadez-Duque et al. (2000) observam a influência da metacognição e das 

FE nas atividades do dia a dia através do monitoramento das ações dos indivíduos 

quando não existe um plano pré-estabelecidos para responder, principalmente em 

situações novas. O uso da metacognição e das FE permitem maior eficiência de 

processamento e escolha das melhores respostas para as diferentes tarefas 

estabelecidas. A metacognição, portanto, estende-se a diferentes atividades 

cotidianas. Uma delas é a metacompreensão de leitura, que será abordada no tópico 

seguinte.  
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2. COMPREENSÃO E METACOMPREENSÃO DE LEITURA 

É por meio da leitura que o sujeito qualifica sua formação cognitiva, social, 

aumentando, assim, sua inserção cultural. Para que isso ocorra, o leitor precisa ser 

capaz de realizar uma leitura que lhe dê condições de aprender, podendo assim 

interagir com o meio (SANTOS, et al., 2002).  

A leitura é um processo complexo que engloba diferentes habilidades. Nesse 

processo, Cabral (1986) discorre quatro etapas, são elas: decodificação, 

compreensão, interpretação e retenção. Segundo Menegassi (1995), o aluno realiza 

primeiro a decodificação dos símbolos escritos; depois, prepara-se para passar para 

próxima etapa de leitura, a compreensão do que foi lido. Segundo Menegassi (1995) 

a decodificação, apesar de ser apenas parte da leitura, é fundamental, por vezes 

sendo necessário inclusive fazê-la mais de uma vez durante a leitura de um mesmo 

texto. É o momento em que o individuo pode anotar palavras desconhecidas e 

localizar um sinônimo. 

A compreensão da leitura é indispensável para aquisição de novos 

conhecimentos (DUKE, PERSON, 2002; SALVIA, YSSELDYKE, 1991). Leffa (1996) 

comenta que quando o leitor diz: “li, mais não entendi”, ele permanece no primeiro 

elemento da realidade, ou seja, ocorreu a decodificação, mas não o entendimento. A 

compreensão envolve o processamento de informações a partir de habilidades 

cognitivas e metacognitivas, ao lado de influências sociais, afetivas e educativas, as 

quais são determinadas para aquisição de conhecimentos (MOKHTARI, REICHARD, 

2002). Yopp (1988) acredita que os leitores adquirem uma melhor compreensão do 

texto lido quando aprendem a gerar perguntas sobre o texto, trabalhando assim sua 

metacognição.  

Para Menegassi e Calciolari (2002), compreensão significa interagir com o 

texto, considerando-se o papel do leitor, o papel do texto e a interação entre leitor e 

texto. Assim, a compreensão só ocorre se houver afinidade entre o leitor e o texto, 

se houver uma intenção de ler, com a finalidade de atingir um determinado objetivo.  
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Para a leitura de um texto, o leitor precisa também interpretá-lo, ou seja, 

conseguir responder a questões feitas sobre um determinado texto, razão pelas 

quais os materiais escolares estão cheios de tarefas de interpretação de textos.   

Na retenção, considerada a última etapa da leitura, é considerado o 

armazenamento das informações mais importantes na memória de longo prazo. 

Essa etapa pode concretizar-se em dois níveis: após a compreensão do texto, com o 

armazenamento da sua temática e de seus tópicos principais; ou após a 

interpretação, em um nível mais elaborado (MENEGASSI; CALCIOLARI, 2002).  

Assim, para realização de uma leitura é necessário se utilizar de várias 

estratégias, algumas podem ser consideradas cognitivas e outras metacognitivas. As 

cognitivas fazem referências às ações de domínio do conteúdo e a escolha do 

procedimento que os leitores fazem para atingir os seus objetivos frente à leitura 

(Bolívar, 2002; Kopke Filho, 2002 apud Joly, 2012). As metacognitivas relacionam-se 

ao gerenciamento da compreensão, ao pensar sobre a leitura, o que pode ser mais 

eficaz por meio do uso de estratégias adequadas ao tipo e à complexidade dos 

textos (COLLINS, 1998; KOPKE FILHO, 2001 apud JOLY, 2012). 

Portanto, para que o indivíduo alcance um nível adequado de leitura, ele 

precisa ter recursos que vão além da decodificação e, inclusive, além da cognição, 

alcançando a metacognição, monitorando, regulando e adequando seus 

conhecimentos de acordo com suas metas (SANTOS, et al., 2002). 

Flavell (1979) definiu metacognição como sendo a cognição sobre a 

cognição, ou conhecimento e autocontrole da cognição. Desta maneira, Block e 

Pressley (2002) denominam metacompreensão como sendo a metacognição quando 

aplicada à compreensão da leitura. Segundo Bolívar (2002), a metacompreensão 

permite que o indivíduo seja capaz de planejar, monitorar e avaliar o seu próprio 

pensamento e os processos cognitivos envolvidos durante a leitura, podendo 

controlar o conhecimento necessário viabilizando a compreensão do conteúdo de 

um determinado texto, tendo o objetivo de organizá-lo, revisá-lo e modificá-lo. 

As estratégias de metacompreensão podem ser utilizadas, antes 

(planejamento), durante (monitoramento) e após (avaliação) a leitura. No momento 
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denominado anterior à leitura, o leitor procura analisar o texto de uma maneira geral 

e utiliza seu conhecimento prévio sobre aquele determinado assunto. No momento 

durante a leitura, ele realiza uma compreensão da mensagem do texto, 

selecionando as informações mais relevantes e fazendo relações acerca do tema da 

leitura, a fim de concordar ou discordar com as informações contidas no texto. Já no 

momento após a leitura, o leitor analisa o conteúdo lido por meio de um resumo ou 

da releitura do texto, a fim de buscar a importância das informações do texto e o 

significado da mensagem. (JOLY, ABREU, & PIOVEZAN, 2006; KOPKE FILHO, 

1997 apud JOLY; DIAS, 2012). 

 Alguns estudos têm buscado desenvolver instrumentos para avaliar a 

compreensão e a metacompreensão de leitura e para verificar suas propriedades 

psicométricas. Por exemplo, Joly (2009) conduziu uma pesquisa com intuito de 

avaliar a compreensão de leitura por meio do teste de Cloze. Esse foi aplicado em 

500 estudantes de 4º série do ensino fundamental. Os resultados revelaram 

proficiência em leitura para a maioria dos estudantes da escola particular (89,8%) e 

para 14,5% dos que frequentavam escola pública. O teste apresenta evidências que 

as meninas compreendem mais o que lêem do que os meninos. Estes dados 

evidenciam a importância de intervenção no ensino de leitura, e fornecem evidência 

de validade para essa versão do teste de Cloze. 

Em outro estudo, a fim de buscar evidências de validade para a Escala de 

Metacompreensão (META-FII) por meio da correlação com o WISC-III, Joly e Dias 

(2012) avaliaram 61 estudantes, 59% do gênero feminino, regularmente 

matriculados em uma escola da rede pública de ensino de São Paulo, com idades 

entre 10 a 13 anos. Os resultados evidenciaram diferença significativa quanto ao 

gênero apenas para o QI compreensão verbal. Foram encontradas correlações 

positivas entre os QIs, verbal, compreensão verbal e total com a META-FII, o que 

atribuiu evidência de validade para a Escala de Metacompreensão. 

 Silva (2012), em seu estudo, objetivou verificar a relação entre compreensão 

da leitura e alguns dos processos envolvidos no ato de ler, como a competência de 

leitura, a fluência verbal, o uso de estratégias metacompreensivas e o 

monitoramento metacognitivo. Participaram do estudo 38 alunos com idades entre 
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10 e 12 anos, matriculados no 6º ano do ensino fundamental de uma escola 

particular de Porto Alegre. Os sujeitos foram divididos em dois grupos, sendo que o 

critério de divisão baseou-se na média do desempenho na compreensão de leitura 

avaliada por meio do teste de Cloze, analisado qualitativamente. A relação entre 

compreensão leitora e fluência verbal apresentou uma dupla dissociação, ou seja, 

houve alunos com alta fluência verbal e baixa compreensão na leitura, e também 

alunos com baixa fluência verbal e alta compreensão na leitura. Na análise feita 

entre o uso das estratégias metacompreensivas de leitura e a compreensão da 

leitura, foram encontrados quatro subgrupos formados por: alunos com alta 

compreensão de leitura e alto relato do uso de estratégias metacompreensivas, 

alunos com alta compreensão de leitura e baixo relato do uso de estratégias 

metacompreensivas, alunos com baixa compreensão da leitura e alto relato de uso 

de estratégias metacompreensivas, alunos com baixa compreensão da leitura e alto 

relato do uso de estratégias metacompreensiva, e alunos com baixa compreensão 

de leitura e baixo relato do uso de estratégias metacompreensivas.  

Segundo Silva (2012), as estratégias mais utilizadas apresentadas no estudo 

foram a de solução de problemas e as mais frequentes no momento durante a 

leitura. Os dados do julgamento metacognitivo mostraram-se mais precisos na pós-

dicção do que na predição. Os resultados evidenciaram que o processo de leitura 

envolve vários processos cognitivos, o que sugere que mais fatores podem interferir 

no desenvolvimento desta habilidade, o que pode implicar em uma complexidade do 

processo ensino-aprendizagem.  

Alguns estudos têm revelado que é possível promover intervenções para 

aumentar a compreensão e a metacompreensão de leitura. A seguir são 

apresentadas algumas estratégias e técnicas que objetivam contribuir para que o 

leitor, a partir da leitura, possa compreendê-lo de modo a retirar informações do 

texto e atingir os objetivos propostos (NIST, MEALEY,1991). 

Baseando-se nas previsões sobre técnicas de leitura de Mason e Au (1986), 

considera-se muito importante auxiliar o leitor a prática da leitura silenciosa, e 

orientá-lo a realizar previsões durante a leitura a cada duas ou três páginas lidas, 

observando se as previsões feitas tornam-se realidade no texto lido. É importante 
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ressaltar que o condutor escolha um texto a ser trabalhado que a criança ou o 

adolescente ainda não tenha lido, mas que seja motivador para o leitor, não escolher 

textos com um vocabulário muito difícil para que a criança ou adolescente seja 

capaz de realizar a compreensão do texto.  

Outra técnica comprovada para melhorar a compreensão da leitura, de 

acordo com Duke e Pearson (2002), é pensar em voz alta, pois essa prática envolve 

o pensamento audível demonstrando a visualização e previsão estratégica, 

exibições visuais no texto também auxiliam os leitores na compreensão. Duke e 

Pearson (2002) também sugerem que os leitores resumam aquilo que estão lendo 

para melhorar a compreensão global do texto. 

No presente trabalho sugere-se a relação entre FE, metacompreensão e 

compreensão de leitura, devido ao seu caráter intencional, voluntário e 

autorregulado. Como já anteriormente apontado, as funções executivas podem estar 

comprometidas em alguns quadros, tais como o TDAH. Portanto, a seguir esse 

transtorno será apresentado, bem como suas possíveis relações com as funções 

executivas, a metacompreensão e a compreensão de leitura.  
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3. TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) 

O TDAH é considerado um transtorno e é caracterizado por padrões de 

desatenção e hiperatividade/impulsividade severos e frequentes, que causam 

comprometimento no desenvolvimento da criança, quando comparados àqueles 

tipicamente observado em indivíduos com mesmo nível de desenvolvimento. Os 

sintomas hiperativo-impulsivos que causam prejuízos devem aparecer antes dos 7 

anos de idade, apesar de muitas pessoas terem sido diagnosticadas tardiamente, 

após a presença dos sintomas por alguns anos. Este comprometimento pode se 

estender em diferentes situações, como nos relacionamentos familiares e 

educacionais. (AMERICAN PSICHIATRIC ASSOCIATION/APA, 2002). 

Nos anos trinta e quarenta do século XX é que a medicina passou a 

observar mais detalhadamente crianças que apresentavam dificuldades na atenção, 

no controle de impulsos, acompanhadas de hiperatividade ou não, e as comparavam 

com adultos que haviam sofrido lesão cerebral no lobo frontal direito. Estas crianças 

foram categorizadas historicamente como: portadoras de lesão cerebral mínima e 

hipercinésicas, ou seja, com excesso anormal de função ou atividade motora 

(HALLOWELL, 1999). Apenas em 1980, o Transtorno de Déficit de Atenção foi 

oficialmente reconhecido pelo Manual de Diagnóstico da Associação Americana de 

Psiquiatria. Com a edição de 1984, o manual acrescentou o termo hiperatividade 

(GOTAH, 2001). 

Atualmente o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é 

considerado um dos distúrbios comportamentais mais frequentes na infância 

(AMERICAN PSICHIATRIC ASSOCIATION/APA, 2002). De fato, um estudo de meta-

regressão realizado por Polanczyk et al. (2007) mostrou que a prevalência do TDAH 

é estimada em uma taxa média de 5,9% na população mundial da idade escolar até 

os 18 anos. Entretanto, estudos isolados demonstram uma grande diferença entre 

os valores de prevalência em diferentes países, o que pode ser explicado, em 

grande medida, pela utilização de diferentes instrumentos diagnósticos. Polanczyk et 

al. (2007) observaram que pesquisas que utilizam os itens do DSM-IV como critérios 
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de diagnóstico apresentam maior índice de prevalência para o TDAH do que quando 

utilizados o DSM-III ou a CID-10. 

Estudos também mostram que a proporção de sujeitos com diagnóstico de 

TDAH é maior no sexo masculino do que no feminino, tendo como uma das 

explicações a diferente expressão fenotípica entre ambos. As mulheres apresentam, 

com mais frequência, sintomas de desatenção, e nos homens é mais comum à 

hiperatividade/impulsividade, característica mais facilmente identificada e mais 

problematizada, quando observada socialmente, por ser muitas vezes um 

comportamento que interfere no funcionamento geral de outras pessoas (AACAP, 

1997; GOLFETO; BARBOSA, 2003; STEFANATOS; BARON, 2007). 

Há grandes evidências a respeito de diferenças estruturais, funcionais e 

neuroquímicas em crianças com TDAH, em regiões cerebrais relacionadas a 

funções cognitivas importantes (BIEDERMAN, 2005; NIGG, 2006). Por exemplo, o 

TDAH parece estar associado a uma disfunção no lobo pré-frontal, e pode se 

caracterizar por dificuldades com a concentração, hiperatividade, impulsividade e 

memória. Geralmente o cérebro aumenta seus níveis de ativação quando se depara 

com atividades tais como estudo, leitura e outras tarefas que exijam concentração, 

no intuito de dar conta dessas exigências. Nos casos de TDAH é mais comum a 

hipofunção do córtex pré-frontal, principalmente quando as exigências requerem 

mais esforço mental (IPDA, 2002). 

Barkley (2002) aponta uma redução da quantidade dos neurotransmissores 

do pamina e norepinefrina durante a atividade cerebral, bem como um rebaixamento 

da atividade elétrica e do fluxo sanguíneo na região pré-frontal do córtex, 

responsável pelas atividades das funções executivas. Já Lambek (2010) ressalta 

ainda a associação do TDAH com fatores genéticos, apresentando uma disfunção 

no sistema fronto estriatal e problemas no controle inibitório. 

Em relação às alterações neurológicas mais globais, estudos de 

neuroimagem mostram que crianças com TDAH têm em média 5% de redução do 

volume cerebral total e de 10 a 12% de redução do tamanho de regiões cerebrais 

importantes como: córtex pré-frontal, gânglios da base, cerebelo e o corpo caloso. É 

de suma importância observar que essas regiões são fortemente interconectadas 
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(NIGG, 2006). De acordo com Barkley (2002), o TDAH é fundamentalmente um 

déficit na capacidade da pessoa de se autocontrolar, caracterizado por dificuldades 

no controle da atenção, dos impulsos e da hiperatividade. Pode acarretar sérios 

prejuízos à vida dos sujeitos, como comprometimentos acadêmicos, psicossociais e 

familiares, prejudicando também a vida de outrem.  

Como os sintomas do TDAH são bastante comuns, seu diagnóstico se torna 

complexo. O fato do indivíduo apresentar sintomas como ansiedade, depressão, 

problemas de aprendizagem, stress crônico e características de personalidade, não 

significa necessariamente que ele tenha TDAH. Por isso é de suma importância uma 

avaliação multidisciplinar, pois o amplo conhecimento dos profissionais viabiliza um 

diagnóstico e um tratamento mais assertivo, sendo de suma importância que a base 

para o diagnóstico do TDAH seja fundamentada em critérios provenientes de 

sistemas classificatórios como o DSM-IV-TR (APA, 2002). É de grande relevância 

obter o relato de pais e professores, para disponibilizar uma gama de informações, 

por mais de um informante, tendo em vista que cada um descreverá sobre como 

cada criança gerencia a sua rotina e de que forma é expressa a desatenção e a 

hiperatividade (ARAÚJO et al., 2011; COUTINHO et al., 2009). Silva (2012) relata 

que um dos critérios o diagnóstico é o relato pessoal da vivência; escolar, familiar, 

social e afetiva da criança ou do adolescente. 

Até recentemente, o TDAH era atribuído somente a crianças, pois se 

acreditava que os sintomas desapareciam na adolescência. Hoje, estima-se que os 

sintomas desaparecem na adolescência em apenas um terço da população 

portadora e dois terços levam os sintomas por toda a vida (HALLOWELL, 1999). 

Estudo realizado por Shekim, et al(1990) aponta que, em média, 70% dos 

adolescentes que apresentam comportamentos de desatenção, hiperatividade ou 

impulsividade quando crianças mantêm o diagnóstico aos 14 anos e que, parte 

dessa porcentagem, ainda apresentará o quadro na vida adulta. Entretanto, Benczik 

(2002) e Rodhe et al. (2004) afirmam em seus estudos que as características se 

modificam na fase adulta e os sintomas de hiperatividade tendem a diminuir, 

enquanto os de desatenção e impulsividade permanecem. 

Normalmente o diagnóstico é estabelecido após o período de alfabetização, 

o início do transtorno pode surgir entre os três e quatro anos de idade, podendo ser 
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observado em diversos ambientes e situações. O estabelecimento do diagnóstico 

em crianças menores de quatro ou cinco anos, é muito arriscado, pois seu 

comportamento é muito mais variável do que em faixas etárias superiores, podendo 

incluir manifestações semelhantes aos sintomas do TDAH. Além do mais, é difícil 

observar sintomas de desatenção em tais crianças, já que de um modo geral, 

passam por poucas situações em que é exigida atenção prolongada (APA, 2002; 

CONNOR, 2002). 

  Dentre as dificuldades apresentadas por indivíduos diagnosticados com 

TDAH, a atenção merece destaque pela importância na realização de tarefas tanto 

cotidianas como as consideradas um pouco mais complicadas. De acordo com 

estudos feitos por Rapport et al. (2013) essa função cognitiva é responsável pela 

capacidade temporária de armazenar, processar, atualizar e manipular informações 

e desempenha um papel importante na seleção do comportamento e no 

desempenho de atividades mais complexas como aprendizagem, compreensão, 

racionalização e planejamento. A memória de trabalho está envolvida nas atividades 

acadêmicas e habilidades intelectuais. Essas crianças também apresentam 

dificuldade no controle inibitório. Este processo cognitivo é responsável por regular o 

comportamento e a habilidade de restringir e de inibir respostas. A falta de 

flexibilidade cognitiva também aparece como deficitária em crianças que apresentam 

o transtorno. Ela se refere à habilidade de raciocinar de diferentes maneiras na 

resolução de um problema e requer a capacidade de mudanças rápidas de 

estratégia de raciocínio de acordo com a necessidade apresentada. (RAPPORT 

et.al., 2013). 

Pastura et al. (2007) detectaram, em uma amostra de alunos do ensino 

fundamental com TDAH, que 58% dos casos apresentavam comorbidades, sendo a 

mais frequente o transtorno opositivo-desafiador, presente em 38,5%. Já Souza e 

colaboradores (2001) observaram na avaliação feita com 34 crianças e adolescentes 

com diagnóstico de TDAH uma expressiva ocorrência de transtornos comórbidos 

(85,7%), sendo o transtorno opositivo-desafiador (20,6%) e o transtorno de conduta 

(39,2%) os mais comuns. Rohde e colaboradores (1999) encontraram uma taxa de 

comorbidade de 47,8% com transtornos disruptivos em adolescentes com 

diagnóstico de TDAH, além de uma taxa de 15% a 20% para depressão, em torno 
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de 25% para os transtornos de ansiedade e de 10% a 25% para transtornos da 

aprendizagem. 

Por ser se tratar de um transtorno multideterminado, é indispensável que a 

avaliação e o tratamento no TDAH sejam realizados de uma maneira interdisciplinar 

por profissionais das áreas da saúde e educação, com o intuito de identificar as 

dificuldades apresentadas em cada caso e, consequentemente, originar os tipos de 

intervenção mais adequados, tendo sempre como objetivo melhorar a qualidade de 

vida do indivíduo em diferentes aspectos. (BARKLEY, 2002; STEFANATOS; 

BARON, 2007).  

Antes de iniciar o tratamento, é fundamental que se defina com muita 

clareza os principais sintomas, de acordo com cada caso ou situação, por se tratar 

de um transtorno que pode se apresentar de diferentes formas, podendo ainda 

atrelar comorbidades em seu funcionamento principal (SILVA, 2012). 

O uso de medicamentos costuma ser um dos tratamentos mais indicados, e 

são conhecidos como estimulantes devido a sua capacidade no aumento do nível da 

atividade ou excitação do cérebro, os estimulantes mais indicados para portadores 

de TDAH são: d-anfetamina (Dexedrina), metilfenidato (Ritalina), pemolina (Cylert) e 

d-el-anfetaminas (Adderall) (BARKLEY, 2002). 

No entanto, mesmo se tratando de um medicamento eficaz, questiona-se o 

quanto ele promove mudança nos comportamentos mais adaptativos e funcionais 

dos sujeitos diagnosticados com TDAH, e o quanto ele é eficaz na percepção e nas 

atitudes em relação ao funcionamento cognitivo e emocional inadequados. Por isso, 

às vezes os benefícios observados no tratamento com metilfenidato são pequenos, 

principalmente quando se trata de funções executivas. Sendo assim, em paralelo ao 

uso de psicofármacos, tratamentos não medicamentosos são comumente 

associados (WASSERSTEIN; LYNN, 2001). Barkley (2002) também aponta diversos 

estudos mostrando que 10 a 30% das crianças diagnosticadas com TDAH não 

demonstram nenhuma melhora no comportamento fazendo apenas o uso de 

medicamentos, podendo ainda piorar. Por isso, a indicação de outros tratamentos e 

a participação de diversos profissionais e pessoas que fazem parte da vida cotidiana 

da criança se tornam indispensáveis. Por exemplo, o papel do professor é ter 
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experiência em relação ao TDAH, e disposição para desempenhar atividades extras 

para ter uma melhor compreensão a respeito da criança ou adolescente, podendo 

assim, contribuir para um melhor desempenho escolar (BARKLEY, 2002).  

Os pais também têm seu papel que é imprescindível em casa, incluindo, por 

exemplo, o estabelecimento de regras claras e bem definidas, evitando aplicar 

castigos e punições excessivamente; a oferta de um ambiente com poucos fatores 

que causam distração, como brinquedos e janelas, principalmente no local de 

realização das tarefas; e sempre manter horários determinados para todos os 

deveres rotineiros: acordar, dormir, fazer a tarefa, almoçar (ARAÚJO, 2002). 

Segundo Rohde et al. (2004), para que isso se torne possível os pais precisam de 

um treinamento, a fim de que conheçam as melhores estratégias para auxiliar seus 

filhos na organização e no planejamento de suas tarefas cotidianas. 

Intervenções para desenvolvimento de habilidades cognitivas também têm 

sido realizadas com pessoas com TDAH. O presente trabalho focalizará as 

intervenções em funções executivas, devido à relação entre essas e o TDAH, 

conforme descrito a seguir. 

 

3.1 TDAH E FUNÇÕES EXECUTIVAS 

 

A fim de investigar a relação entre funções executivas como desatenção e 

hiperatividade, Capovilla, Assef e Cozza, (2005) realizaram um estudo para observar 

a relação entre escores de 154 crianças de 3ª e 4ª séries em testes de funções 

executivas e na Escala de Déficit de Atenção e Hiperatividade (ETDAH). Por meio 

dos resultados identificaram correlações entre testes de Trilhas, Memória de 

Trabalho Auditiva, Memória de Trabalho Visual e Torre de Londres e ETDAH. Esses 

testes avaliam memória de trabalho auditiva, flexibilidade, planejamento e memória 

de trabalho visual. Também se observou que não houve correlações com testes de 

Geração Semântica e de Stroop, que aferem controle inibitório e atenção seletiva. 

Os autores concluem que crianças com percentis acima de 75 na ETDAH tiveram 

pior escore nos Testes de Memória de Trabalho Auditiva e de Trilhas. 
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Estudos feitos com crianças com TDAH (Wu, Anderson e Castiello, 2002) 

investigaram alterações em funções executivas. Foram utilizados na pesquisa uma 

série de testes neuropsicológicos para avaliar atenção seletiva, atenção alternada, 

atenção sustentada, velocidade de processamento, capacidade atencional, 

impulsividade, solução de problemas e planejamento. Participaram do estudo 

crianças diagnosticadas com TDAH entre 7 e 13 anos, seguindo critérios do DSM-IV. 

Um dos testes utilizados para avaliar a atenção seletiva era o Teste de Stroop. O 

resultado da investigação mostrou que as crianças com TDAH tiveram respostas 

verbais mais lentas e déficit de atenção sustentada. Também se pode observar a 

presença de déficit de atenção seletiva e capacidade atencional relacionados aos 

transtornos de aprendizagem. Entretanto não foram observados déficits específicos 

em atenção alternada, planejamento, impulsividade e solução de problemas 

associados ao TDAH ou aos transtornos de aprendizagem. Os autores concluem 

que os resultados sugerem que o TDAH está relacionado a um déficit na regulação 

dos recursos atencionais. 

Estudos também foram realizados a fim de compreender os sintomas 

presentes no TDAH e também possíveis comprometimentos cognitivos associados, 

podendo ser utilizado tanto para o diagnóstico do transtorno quanto para a 

apresentação de reabilitações que visem o desenvolvimento de áreas deficitárias 

(BERWID et al., 2005; BROCKI, BOHLIN, 2006; MAHONE et al., 2005). Em uma 

pesquisa realizada por Trevisan (2010), observou-se o desenvolvimento de funções 

executivas e sua semelhança com sinais de desatenção e hiperatividade. Foram 

utilizados no estudo os seguintes instrumentos: Teste de Trilhas, Teste de Atenção 

por Cancelamento, Teste de Stroop Semântico, Teste de Geração Semântica, 

GO/no-Go Task, Simon Task, Escala de Maturidade Mental Colúmbia, Escala de 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e SNAP-IV. Participaram 139 

crianças pré-escolares, com idades entre 4 e 7 anos, sendo 65 do sexo masculino.  

Por meio de MANOVAs e testes de Kruskal-Wallis observaram-se 

tendências desenvolvimentais das habilidades de atenção e controle inibitório ao 

longo das séries escolares, concluindo que, de fato, essas habilidades aumentam 

com a progressão escolar. A análise não paramétrica de Mann-Whitney mostrou um 

efeito entre os grupos extremos com e sem indicadores de desatenção e 
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hiperatividade para medidas em todos os instrumentos de funções executivas, 

especialmente para os grupos no domínio de desatenção. Tais resultados sugerem 

que, mesmo nessa idade precoce, sinais de desatenção e hiperatividade já estão 

relacionados ao desempenho executivo. Análises de correlação de Spearman 

também revelaram correlações significativas entre os indicadores e os desempenhos 

em funções executivas, com mudanças nos padrões de correlação ao longo das 

séries, verificando relação com habilidades cognitivas mais básicas na série inicial e 

com habilidades mais complexas nas séries posteriores. 

Como se pode observar por meio dos estudos citados anteriormente, tem se 

constatado com frequência a presença de déficits executivos no TDAH, por isso, o 

comprometimento geral do transtorno tem se mostrado mais evidente quando 

associado a essas disfunções (NIGG et al., 2006; WILLCUT et al., 2005). Já existem 

evidências em relação a diferenças de estrutura, funcionamento e neuroquímica 

cerebrais no transtorno, nas regiões analisadas como fundamentais para as FE.  

De acordo com o modelo de Barkley (1997), as manifestações 

comportamentais dos sintomas de TDAH são provindas de um prejuízo de FE, tendo 

o controle inibitório como déficit principal. Alguns componentes de FE são 

condicionados ao bom funcionamento do controle inibitório para serem efetivos: 

autorregulação de afeto, memória de trabalho, volição e internalização de discurso e 

motivação. Por isso, apesar do dano principal ser em controle inibitório, outras 

habilidades dependentes dele também pode apresentar alguma deficiência. 

Geurts et al. (2005) averiguaram em sua pesquisa se o TDAH combinado e 

o TDAH desatento podem ser diferenciados um do outro em testes de funções 

executivas, a fim de testar o modelo de Barkley. No estudo foram avaliados 16 

meninos de cada um dos grupos citados e 16 de um grupo controle com a faixa 

etária entre 6 e 13 anos. As análises da pesquisa contradizem o modelo de Barkley, 

mostrando que, apesar da identificação do comprometimento do controle inibitório 

nas crianças com TDAH combinado, o único dano secundário encontrado foi na 

flexibilidade cognitiva. Os autores concluem que os dois subtipos de TDAH 

investigados não foram diferenciados nas medidas de funcionamento executivo. 
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Biederman et al. (2004) e Lambek et al. (2010) também usaram grupos de 

crianças com TDAH, com e sem disfunção executiva, com o objetivo de verificar se o 

prejuízo funcional do TDAH ocorre independentemente do funcionamento executivo. 

Observaram que apenas 30% a 50% das crianças diagnosticadas com TDAH 

apresentam déficit executivo. Os autores concluem que, na metade dos casos, o 

transtorno é mediado por outros fatores, como processos motivacionais. 

Já em outros estudos desenvolvimentais, realizados com diferentes grupos 

etários, especialmente no período pré-escolar, apresentaram juntos resultados que 

produziram um padrão de desenvolvimento coerente com o modelo de FE de 

Barkley (1997), observando dados consistentes sobre a relação entre déficits de 

controle inibitório e sintomas de TDAH (BERLIN; BOHLIN, 2002; BERLIN et al.,2003; 

BROCKI et al., 2010; SONUGA-BARKE et al., 2002, 2003).  

Outros estudos, a fim de relacionar déficits de memória de trabalho e 

sintomas de TDAH em pré-escolares têm sido contraditórios, com alguns estudos 

demonstrando correlações significativas (MARIANI, BARKLEY 1997; SONUGA-

BARKE et al. 2003; THORELL, WAHLSTEDT 2006), e outros estudos citaram não 

existir tais correlações (BROCKI et al., 2007; SONUGA-BARKE et al., 2002).  

Como pode ser observado a partir das pesquisas apresentadas, apesar de 

alguns estudos mostrarem disfunção executiva em crianças e adolescentes com 

TDAH, ainda há resultados que apresentam algumas incongruências, principalmente 

no que se refere a quais habilidades executivas são mais frequentemente 

comprometidas e em quais subtipos de TDAH (SABOYA et al., 2007; BARKLEY, 

2011). Geurts et al., 2005 indica que uma das possíveis causas dessa falta de 

unanimidade nos resultados das pesquisas pode ser devido a diferenças 

metodológicas ou até de falhas no delineamento desses estudos. Por isso, ressalta-

se a importância de que mais estudos investiguem essas questões, a fim 

identificarem melhor as habilidades mais comprometidas em cada subtipo de TDAH. 

Em relação às intervenções em funções executivas em crianças com TDAH, 

Menezes (2012) realizou um estudo, com crianças e adolescentes com o transtorno. 

Objetivou-se caracterizar o desempenho em testes de funções executivas, bem 

como implementar atividades de intervenção em funções executivas, buscando 
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comparar se o procedimento proposto foi eficaz em diminuir o impacto do transtorno 

sobre o desempenho executivo no grupo participante, em comparação a um grupo 

controle que não foi inserido em nenhum tipo de atividade estruturada. Os resultados 

mostram que, de forma geral, as médias dos desempenhos do grupo experimental 

no pós-teste foram maiores que as do grupo controle. Em relação ao efeito da 

intervenção, o procedimento proposto foi eficaz na estimulação da atenção seletiva, 

do controle inibitório e do componente auditivo da memória de trabalho nos 

participantes do GE. Através dos resultados foi possível observar indicativos de 

eficácia da intervenção proposta, a autora sugere mais estudos utilizando o mesmo 

programa de intervenção em amostras com TDAH. 

Dessa forma, parece haver possibilidade de intervenção em indivíduos com 

TDAH por meio da promoção das FE. Adicionalmente, pode-se hipotetizar que 

outras áreas, também relacionadas à metacognição, poderiam ser fomentadas em 

pessoas com TDAH, de forma a diminuir os impactos do transtorno. Tal assunto será 

abordado no tópico seguinte. 

 

3.2 TDAH E LEITURA 

 

Outro aspecto, além das FE, que tem sido investigado na população com 

TDAH é o desempenho escolar e, mais especificamente, a leitura. Em uma revisão 

sobre a relação entre problemas de desempenho escolar e TDAH feita por Pastura, 

Mattos e Araújo (2005), a maioria dos estudos indica associação positiva. Observou-

se na avaliação feita por Faraone e colaboradores (1993), que mais de 50% das 140 

crianças com TDAH avaliadas necessitaram de aulas particulares e cerca de 30% 

foram alocadas em turmas especiais ou foram reprovadas. Observou-se, também, 

que o desempenho dos alunos com TDAH era pior em testes de aritmética e leitura 

quando comparados aos alunos sem o Transtorno. De fato, Barkley (2002) afirma 

que 20% e 30% das crianças diagnosticadas com TDAH apresentam no mínimo um 

tipo de deficiência de aprendizado. 

Visto que as funções executivas são fundamentais para os processos 

autorregulatórios presentes na aprendizagem, é possível que pelo menos parte das 
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dificuldades acadêmicas apresentadas pelos indivíduos com TDAH esteja 

relacionada a déficits nas funções executivas. Nesse sentido, Biederman et al. 

(2004) verificaram associações entre disfunção executiva e comprometimentos 

acadêmico no TDAH. Foram analisadas crianças e adolescentes com faixa etária de 

6 aos 17 anos diagnosticadas com TDAH, sendo um grupo diagnosticado com 

disfunção executiva (TDAH+DE), outro sem e um grupo controle. Ambas as 

amostras com TDAH apresentaram desempenho inferior ao do grupo controle em 

medidas acadêmicas, e o grupo TDAH+DE demonstrou ter maior probabilidade de 

repetência e pior desempenho acadêmico do que o grupo com TDAH sem DE. 

Ambos os grupos experimentais mostraram comprometimento significativo no 

funcionamento global e interpessoal em relação ao grupo controle. Os autores 

concluem que os danos executivos apresentados nas crianças dessa amostra 

contribuíram com o agravamento do comprometimento educacional e sugerem como 

fator remediador intervenções que previnam ou melhorem essas perdas. No entanto, 

pode-se concluir que o TDAH, quando relacionado à disfunção executiva, se torna 

uma forma mais grave da doença. 

Tem-se observado frequentemente em crianças e adolescentes 

apresentando hábitos de estudo inadequados e de leitura, trazendo dificuldade em 

atingir notas mínimas nas avaliações escolares (HÜBNER; MARINOTTI, 2000; 

PERGHER; VELASCO, 2007). Outros comportamentos que estão presentes nas 

crianças e adolescentes e que podem dificultar a compreensão da leitura, impedindo 

o contato com o material pedagógico e a realização das tarefas escolares, são: olhar 

dispersivo, movimento dispersivo, verbalizações dispersivas, comportamentos que 

podemos considerar como desatenção e hiperatividade (HAMBLIN; HATHAWAY; 

WODARSKI, 1971). 

Alvarado e colaboradores (2011) investigaram a competência de leitura e 

estratégias metacognitivas na realização de tarefas de compreensão de leitura em 

crianças com TDAH. Participaram 187 alunos argentinos com idade entre 9 e 13 

anos, sendo que 94 participaram de um grupo controle e 93 no grupo clínico 

diagnosticados com TDAH. A avaliação metacognitiva foi composta por dois testes, 

a escala de consciência de leitura (ESCOLA; sigla em espanhol), uma adaptação 

espanhola do teste de consciência metacognitiva de leitura, e o Inventário de 
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Consciência Metacognitiva de Estratégias de Leitura (Marsi). Foi também aplicado 

um teste de compreensão de leitura (PROLEC – SE; sigla em espanhol). Os 

resultados mostram que os alunos diagnosticados com TDAH apresentam 

desempenho inferior em testes de compreensão de leitura em comparação ao grupo 

controle, no entanto, conforme discutido pelos autores, os resultados sugerem que 

as dificuldades não são necessariamente um problema na compreensão de leitura, 

mas sim decorrentes de alterações no papel executivo. Isso porque quando os 

desempenhos em compreensão de leitura foram equalizados, os alunos com TDAH 

continuaram apresentando desempenho inferior em metacognição, mais 

especificamente nos processos de planejamento. 

Dessa forma, o TDAH é considerado um transtorno com possíveis déficits 

em funções executivas, com consequências prejudiciais à metacognição e, 

consequentemente, aos contextos escolar e social (PFIFFNER; BARKLEY; 

DUPAUL, 2008). Por isso, os profissionais envolvidos, por sua vez, juntamente com 

a escola, podem estabelecer metas e estratégias de intervenção na criança com 

TDAH podendo atender uma necessidade real da multidisciplinaridade, tanto nas 

dificuldades atuais apresentadas, como na prevenção de possíveis futuras 

defasagens (WAJNSZTEJN, 2002). Em estudo realizado por Fontana et al (2007), 

aponta-se que na população escolar há prevalência importante de TDAH. Outros 

estudos, como o Nunes e Werlang (2008), mostram que a entrada na fase escolar 

propicia uma manifestação mais acentuada do transtorno.  

Por isso, é fundamental identificar déficits nas funções executivas, na 

metacompreensão e na compreensão de leitura em escolares com TDAH, bem 

como desenvolver e implementar intervenções nessa habilidades, de modo a 

diminuir possíveis consequências prejudiciais aos sujeitos. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo Geral 

 

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar o efeito de um programa de 

intervenção em função executiva e técnicas de leitura e metacompreensão de leitura 

em crianças e adolescentes diagnosticados com transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Descrever o desempenho de crianças e adolescentes diagnosticados com 

TDAH ao longo de um procedimento de intervenção em funções executivas e 

estratégias de compreensão e metacompreensão de leitura; 

 

 Avaliar o efeito de intervenção em funções executivas e estratégias de 

compreensão e metacompreensão de leitura em TDAH sobre desempenhos 

em testes de funções executivas, de leitura e de estratégias de 

metacompreensão de leitura; 

 

 Avaliar a percepção dos pais/responsáveis e dos professores sobre o 

comportamento das crianças antes e depois da intervenção. 
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5. MÉTODO 

5.1 Participantes 

 

Participaram desta pesquisa quatro sujeitos (3 meninos e 1 menina), com 

idades entre 7 e 14 anos e com diagnóstico de TDAH, feito pela equipe 

multidisciplinar do grupo de pesquisa em Avaliação Neuropsicológica, 

Comportamental e Clínica de Queixas de Desatenção e Hiperatividade do Programa 

de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. Os critérios de inclusão foram, além de ter o diagnóstico 

de TDAH previamente realizado e de ter idade entre 7 e 14 anos, estar frequentando 

escola regular e não fazer uso de qualquer medicação além de metilfenidato que 

possa interferir nos comportamentos cognitivos e emocionais. 

Os critérios de exclusão foram: déficits sensoriais não corrigidos, conforme 

relato dos pais e da escola; frequentar classe especial; apresentar outro diagnóstico 

psiquiátrico em comorbidade com o TDAH, especificamente Transtornos Globais de 

Desenvolvimento, Transtornos de Humor ou de Ansiedade, conforme relato dos pais 

e da escola e conforme avaliação multidisciplinar. A Tabela 1 sumariza as 

características dos participantes. 

Tabela1. Caracterização dos Participantes. 

Participante Sexo Idade Escolaridade Tipo de Escola 

C Masculino 13 7º ano Particular 

J Masculino 7 3º ano Público 

Ja Feminino 13 8º ano Particular 

V Masculino 11 5º ano Particular 

 

Além das crianças, participaram seus respectivos pais/responsáveis e 

professores, que tiveram que responder questionário a respeito do comportamento 

das crianças. 
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5.2 Instrumentos 

 

Foi realizada uma bateria de testes, sendo que os seis primeiros testes 

descritos abaixo avaliam função executiva, o sexto avalia Metacompreensão de 

leitura, o sétimo avalia compreensão de leitura e o último, inteligência. 

  

5.2.1 Teste de Atenção por Cancelamento 

O Teste de Atenção por Cancelamento (MONTIEL; SEABRA, 2012) tem por 

objetivo medir as habilidades de atenção seletiva e atenção alternada. É um teste 

composto por três matrizes impressas com diferentes tipos de estímulos. A tarefa é 

assinalar todos os estímulos iguais ao estímulo-alvo previamente determinado. A 

primeira parte avalia a atenção seletiva e consiste em uma prova de cancelamento 

de figuras numa matriz impressa com seis tipos de estímulos (círculo, quadrado, 

triângulo, cruz, estrela, traço), num total de 300 figuras, aleatoriamente dispostas, 

sendo que a figura alvo é indicada na parte superior da folha. A Figura 1 apresenta 

um segmento da Parte 1 do Teste de Atenção por Cancelamento. 

 

Figura 1 – Segmento do Teste de Cancelamento – Parte 1 

 

A segunda parte avalia a atenção seletiva numa prova com maior grau de 

dificuldade, sendo que a tarefa é semelhante à da primeira parte, porém o estímulo 

alvo é composto por figuras duplas. Na terceira divisão, também avalia atenção 

seletiva, mas demanda alternância, sendo necessário alterar o foco de atenção a 

cada linha. A Figura 2 apresenta um segmento da Parte 2 do Teste de Atenção por 

Cancelamento. 
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Figura 2 – Segmento do Teste de Cancelamento – Parte 2 

 

Na terceira parte, o estímulo-alvo muda a cada linha, sendo que a figura 

inicial de cada linha é que deve ser considerado o alvo. O número de vezes que o 

estímulo-alvo aparece dentre as alternativas muda a cada linha, variando de duas a 

seis vezes. A Figura 3 apresenta um segmento da Parte 3 do Teste de Atenção por 

Cancelamento. 

 

Figura 3 – Segmento do Teste de Cancelamento – Parte 3. 

 

O tempo de execução máximo é cronometrado em um minuto para cada 

parte. Em cada uma das três partes do Teste de Atenção por Cancelamento são 

computados dois diferentes escores, a saber, o número total de acertos, i.e., número 

de estímulos alvos adequadamente cancelados; e o número de erros, i.e., o número 

de estímulos não alvo incorretamente cancelados.  

Para este estudo, foram extraídos escores de acerto, ou seja, o número de 

estímulos marcados corretamente. Foram calculados escores de acertos para a 

Parte 1, Parte 2, parte 3 e total. Evidências de validade do Teste de Atenção por 

Cancelamento foram obtidas por Dias (2009) para crianças de 6 a 14 anos; e por 

Trevisan (2010) para crianças de 4 a 7 anos. 
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5.2.2 Teste de Memória de Trabalho Auditiva (MTA) e Teste de Memória de 

Trabalho Visual (MTV) 

Estes testes foram desenvolvidos por Primi (2002) e tem por objetivo avaliar 

a capacidade cognitiva. O MTA apresenta uma sequência de itens, os quais incluem 

palavras e números gravados com voz digitalizada, havendo um intervalo de um 

segundo entre cada item. O sujeito tem como tarefa ouvir a sequência, repetir em 

voz alta em ordem crescente as palavras e em seguida os números. A tarefa é 

interrompida caso ocorram cinco erros consecutivos. A Figura 4 ilustra a primeira 

tela do MTA, visualizada apenas pelo aplicador, com a sequência de palavras “1” e 

“bola”, sendo a resposta correta “bola”, “um”. 

 

Figura 4 - Tela do MTA, com a sequência de itens “1” e “bola”. 

 

São apresentadas três sequências com diferentes números de itens, num 

total de vinte e sete sequências. O aplicador realiza treino prévio com o participante 

para que o mesmo compreenda a tarefa a ser desenvolvida. Para a obtenção dos 
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resultados o software calcula automaticamente as informações. A pontuação no 

teste corresponde a 0 para erro e 1 para acerto, sendo gerados a partir desses 

números dois tipos de escores, o dicotômico, que é o total de sequências corretas, e 

o dígitos lembrados, que representa o número total de itens lembrados 

adequadamente.  

No MTV são apresentadas de uma a quatro matrizes 3 x 3, com um estímulo 

em cada uma delas. Em seguida, aparecem manipulações espaciais representadas 

por flechas que indicam a direção do movimento que se deve realizar mentalmente 

com o estímulo. Por exemplo, uma flecha apontando para a esquerda, seguida de 

outra apontando para cima, indica que o participante deve manipular o estímulo na 

matriz, colocando-o uma coluna à esquerda e uma linha acima de sua posição 

inicial. A tarefa do participante é apontar na tela a posição final do estímulo após a 

realização das manipulações indicadas.  

A aplicação é interrompida pelo software após cinco erros consecutivos. São 

calculados o escore dicotômico, que é o total de sequências corretas, e o total de 

matrizes lembradas, sendo o número total de respostas corretas ou de matrizes 

respondidas corretamente. A Figura 5 ilustra telas do MTV. 

 

 

Figura 5 - Telas do MTV, à esquerda ilustrando a apresentação de um estímulo numa matriz 3 x 
3; à direita apresentando a instrução da manipulação a ser realizada, ou seja, movimentar o estímulo 

uma linha abaixo da posição inicial. Neste caso, o sujeito deve apontar a célula do canto inferior 
esquerdo da matriz como resultado. 
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Evidências de validade do MTA e do MTV por diferenciação entre idades 

foram obtidas por Berberian, et al,(2007). Eles avaliaram 405 estudantes de 1ª a 4ª 

série, e os escores nos instrumentos aumentaram como função da idade e série 

escolar, especialmente da 1ª à 3ª série. 

 

5.2.3Teste de Trilhas Parte A e Parte B 

O Teste de Trilhas – partes A e B (PARTINGTON; LEITER, 1949, adaptação 

de MONTIEL; SEABRA, (2009), 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 ambas as folhas são apresentadas 12 letras (de ‘A’ 

a ‘M’) ou 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 constada apresentação de letras e números 

randomicamente dispostos em uma folha. Há 24itens, sendo 12 letras (A a M) e 12 

números (1 a 12), e a tarefa do indivíduo é ligar os itens seguindo, alternadamente, 

as sequências alfabética e numérica.  

São computados três tipos de escores. O primeiro corresponde à sequência, 

i.e., número de itens ligados corretamente em sequência na parte A (somadas as 

folhas de letras e de números, com escore máximo de 24); o segundo escore 

corresponde à sequência na parte B, i.e., número de itens ligados corretamente em 

sequência na parte B (escore máximo de 24); e o terceiro escore corresponde ao 

escore de interferência, que é o escore na parte B menos o escore na parte A, e 

representa o quanto o sujeito tem uma queda no seu desempenho quando aumenta 

a interferência (na parte B em relação à A). A Figura 6 ilustra o exemplo fornecido na 

instrução do Teste de Trilhas Parte B. 
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Figura 6 - Ilustração do exemplo fornecido na instrução do Teste de Trilhas Parte B. 

 

5.2.4 Teste Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST) 

Conhecido como Wisconsin CardSorting Test (HEATON, et al., 1993), este 

instrumento foi traduzido e adaptado para o português por Cunha, et al. (2005). Ele 

avalia a capacidade de raciocínio abstrato, mensura habilidades executivas como 

flexibilidade cognitiva, controle inibitório, planejamento, memória de trabalho e 

monitoramento. É composto por dois baralhos idênticos, com 64 cartas cada, e 

quatro cartas-estímulo. As cartas apresentam figuras que possuem três tipos de 

configuração, a saber, cor, forma e número, nas cores vermelho, azul, amarelo ou 

verde; além disso, as formas podem em formato de cruz, círculo, triângulo ou estrela 

e o número de figuras em cada carta pode variar de um a quatro.  

As quatro cartas-estímulo devem ser dispostas na frente do sujeito, que 

deve retirar uma carta do baralho de resposta e associá-la a uma das quatro cartas-

estímulo, posicionando-a embaixo. Nesse momento, o sujeito é informado que o 

aplicador não poderá detalhar a tarefa e informará apenas se a associação foi 

correta ou errada, antes do respondente pegar a próxima carta. O aplicador deve ter 

em mente que a configuração inicial é Cor, portanto, dirá que a resposta foi correta 

toda vez que o sujeito associar a carta retirada com as cartas-estímulo pela cor. 

Após 10 respostas consecutivas corretas, o examinador passará a dizer como 

correta as associações de Forma, e assim por diante, até o término das 128 cartas 

ou da sequência Cor, Forma, Número, Cor, Forma, Número - CFNCFN -  (MIGUEL, 

2005). 
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No presente estudo, foi aplicado apenas um baralho com 64 cartas e, em 

consequência, foram usados os escores brutos não padronizados, visto que a 

normatização brasileira é para 128 cartas. Foram utilizadas as pontuações para 

acertos, erros, perseverações, escores perseverativos, fracassos e categorias 

completadas.  

 

5.2.5 Inventário de Funcionamento Executivo Infantil (IFEI) para pais e 

professores 

O inventário foi desenvolvido originalmente por Thorell e Nyberg (2008) com 

o objetivo de avaliar FE em crianças com TDAH, traduzido por Trevisan (2012).  O 

IFEI é composto por 26 itens, sendo que para cada um deles é pontuado em uma 

escala likertde cinco níveis, sendo eles (definitivamente falso, falso, parcialmente 

verdadeiro, verdadeiro, definitivamente verdadeiro), com a pontuação, 

respectivamente, de 1, 2, 3, 4 e 5. Assim, quanto maior o escore, maiores as 

dificuldades da criança. Os itens são agrupados em 4 subescalas: memória de 

trabalho (11 itens), planejamento (4 itens), controle inibitório (6 itens) e 

autorregulação (5 itens). 

As questões correspondentes aos itens do inventário foram criadas a partir 

do modelo proposto por Barkley (1997), no qual controle inibitório, memória de 

trabalho e autorregulação são vistos como compondo a maioria dos déficits de FE 

em crianças com TDAH. Os itens referentes à memória de trabalho foram baseados 

na teoria de Baddeley e Hitch (1974). Os autores desenvolveram os itens, a fim de 

fornecer exemplos específicos que demandam diferentes tipos de controle 

executivo, ao invés de situações relacionadas aos sintomas de TDAH. Por isso, 

devido à forte ligação entre os déficits de FE e os sintomas de TDAH, não foi 

possível fazer uma separação completa dos dois, especialmente em relação a 

inibição e sintomas de impulsividade.  
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5.2.6 Inventário de Funções Executivas e regulação infantil (IFERI) para pais e 

professores 

O IFERI (TREVISAN; SEABRA, no prelo) foi desenvolvido a partir do IFEI, a 

fim de contemplar itens de autorregulação e aversão à demora. Os itens 

relacionados às funções executivas foram desenvolvidos com base em Miyake 

(2000), sendo abordadas as habilidades de controle inibitório, flexibilidade cognitiva 

e memória de trabalho. Os itens relacionados à regulação do estado foram 

desenvolvidos a partir da definição de Sergeant (2000, 2005) e, os itens para 

avaliação de aversão à demora tiveram como base a teoria de Sonuga-Barke (2003, 

2005).  

O IFERI é composto por 28 itens, sendo que para cada um deles é pontuado 

em uma escala likertde cinco níveis, sendo eles (definitivamente falso, falso, 

parcialmente verdadeiro, verdadeiro, definitivamente verdadeiro), com a pontuação, 

respectivamente, de 1, 2, 3, 4 e 5. Da mesma forma que no IFEI, quanto maior o 

escore, maiores as dificuldades da criança. 

 

5.2.7 Escala de Metacompreensão META Fundamental I 

A escala de Metacompreensão META Fundamental I foi desenvolvida por 

Joly (2008) e tem como objetivo avaliar o tipo e frequência de estratégias 

metacognitivas que as crianças utilizam, antes, durante e após a leitura de textos 

informativos. É composta por 13 afirmações do tipo Likert com 3 pontos (nunca-1 

ponto, algumas vezes-2 pontos e sempre-3 pontos), divididas em três categorias, 

que apontam os 3 fatores relacionados às estratégias.  

O fator 1 (1, 10, 12, 15 e 17) conta com as estratégias de apoio à leitura, 

sendo, pois, denominado de Estratégias metacognitivas de suporte à leitura. O fator 

2 ( 7, 9, 11, 14 e 16) concentrou os itens relativos a estratégias usadas para resolver 

problemas de compreensão e foi denominado de Estratégias metacognitivas de 

solução de problemas. Já o fator 3 ( 2, 5 e 8) agrupou as estratégias utilizadas para 
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uma análise geral do texto e passou a ser identificado como Estratégias 

metacognitivas globais de leitura. A somatória da pontuação pode ser feita por fator, 

por momento de leitura e considerando-se todos os itens. Estudo feito por Joly e 

Dias (2012) aponta evidências de validade para Escala de Estratégias de 

Compreensão em leitura. A Figura 7 representa uma parte da escala. 

 

Figura 7 – Exemplos de itens da Escala de Estratégias de Compreensão em leitura Meta I 

 

5.2.8 Teste de Cloze 

O teste de Cloze foi criado por Taylor (1953), validado nacionalmente por 

Joly (2013), tem como objetivo identificar a capacidade do leitor de integrar a 

informação que recebe e o conhecimento que possui sobre a estrutura da linguagem 

(CHANCE, 1985). O teste consiste em retirar palavras de um texto escrito 

substituindo-as por um espaço vazio sublinhado, que deverá ser preenchido pelo 

leitor, com a palavra que ele supor ser a mais adequada. O texto escolhido é um 

trecho da história O menino marrom e é composto por 313 palavras, sendo que 59 

delas foram eliminadas do texto. A figura 8 representa uma parte do teste. 

 

 

Figura 8 – Exemplos de itens do Teste de Cloze. 
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Bormuth (1968), propõe a seguinte classificação para compreensão em leitura:  

 Nível de frustração – o leitor atinge uma porcentagem de compreensão de 

44% de acertos do total do texto, indicando pouco êxito na compreensão. 

 Nível instrucional – o leitor atinge um percentual de compreensão de 45% a 

57% de acertos do total do texto, indicando compreensão suficiente, mas 

ainda necessita do auxílio externo (professor). 

 Nível independente – o leitor atingi um percentual de compreensão superior a 

57% de acertos do total de palavras omitidas no texto, indicando possuir 

autonomia como leitor. 

Para o presente estudo a correção foi realizada de duas maneiras, a 

primeira considerada correção literal, observando os acertos de acordo com o texto 

original e a segunda considerada correção por significado, considerando como 

acertos palavras que façam sentido ao texto, mesmo que não seja a mesma 

apresentada no texto original. 

Evidências de validade do Teste de Cloze foram obtidas através de estudos 

realizados por Joly e Nicolau (2005), Joly (2006) para crianças entre 8 e 9 anos.  

 

5.2.9 Subtestes Cubos e Vocabulário da Escala de Inteligência Wechsler para 

Crianças 

A Escala de Inteligência Wechsler para Crianças (WISC III) foi traduzida e 

adaptada para utilização da população brasileira por Figueiredo (2002) e tem como 

objetivo avaliar o desempenho intelectual global na faixa etária de 6 a 16 anos. O 

instrumento é composto por 13 subtestes, divididos em duas escalas, Verbal e de 

Execução, que avaliam diferentes aspectos da inteligência. Esse instrumento 

fornece três medidas que oferecem estimativas acerca da capacidade intelectual de 
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crianças: Quociente de Inteligência verbal (QIV) e de execução (QIE), além do 

Quociente global (QI).  

Foram usadas no teste três medidas, sendo elas: pontos ponderados em 

Vocabulário, pontos ponderados em Cubos e QI estimado, obtido por meio da soma 

dos pontos ponderados nos dois subtestes e, em seguida, da consulta à tabela 

americana modificada de Sattler (SPREEN; STRAUSS, 1998) para o cálculo do QI 

estimado.  

 

5.2.10 Programa de Intervenção 

A intervenção realizada nesta pesquisa utilizou como base o Programa de 

Intervenção em Autorregulação e Funções Executivas (PIA-FEX) desenvolvido por 

Dias e Seabra (2011), que é composto por um conjunto de atividades separadas por 

módulos devidamente descritos na descrição da intervenção, elaboradas com o 

objetivo de estimular o engajamento e o desenvolvimento das FE e 

consequentemente da autorregulação. Busca também promover análises reflexivas 

sobre todas as atividades executadas para que as crianças e adolescentes tenham 

consciência e compreendam quais ferramentas podem auxiliar no controle e na 

regulação de comportamentos e de seus processos de pensamento. Essas 

atividades tiveram por objetivo estimular o desempenho das crianças e adolescentes 

com TDAH nas tarefas que envolvam memória de trabalho, monitoramento, 

planejamento, flexibilidade cognitiva, controle inibitório e atenção seletiva, conjunto 

de processos cognitivos e metacognitivos que são caracterizados como funções 

executivas. 

Foram utilizadas também técnicas desenvolvidas por González (2009) e 

Duke e Pearson (2002), com o objetivo de aprimorar a capacidade de compreensão 

e metacompreensão de leitura. Todas as atividades usadas encontram-se descritas, 

detalhadamente, na seção de resultados. 

Durante a intervenção a pesquisadora teve o papel de auxiliar as crianças no 

desenvolvimento de tarefas e no planejamento de brincadeiras e a cada sessão, 
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observar o desempenho delas durantes as atividades propostas, ao término das 

tarefas, conversar com elas para saber o quanto a proposta foi cumprida e quais 

ações saíram do planejado. As crianças são incentivadas a dar continuidade com os 

mesmos planos no dia seguinte, estimulando-as a estabelecer a continuidade das 

suas ações.  

Nas técnicas de metacompreensão, a pesquisadora tem o papel de 

apresentar um texto escolhido antecipadamente por ela e auxilia-las a aplicar as 

técnicas sugeridas a fim de desenvolver uma boa compreensão no momento da 

leitura. 

 

5.3 Procedimento 

 

O presente projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) CEP/UPM nº 

1186/10/2009. 

Os pais/responsáveis encaminhados pela clínica psicológica da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie foram convidados a participar de uma reunião 

de apresentação do projeto e aqueles que aceitaram participar do mesmo, 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.  

As avaliações pré-intervenção foram realizadas no laboratório da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, os instrumentos foram aplicados 

individualmente, durante uma única sessão com duração de aproximadamente 2 

horas. As aplicações foram realizadas por uma psicóloga, aluna de doutorado do 

programa de Distúrbios do Desenvolvimento, com o auxílio da presente mestranda.  

Visto que alguns testes são de uso exclusivo de psicólogos. Os pais ou 

responsáveis, bem como os professores, levarão a SNAP-IV para preenchimento 

individualizado, sem a presença do aplicador.  

Em seguida ao pré-teste, foram iniciadas as intervenções, que foram 

realizadas em duplas. Uma dupla realizou as intervenções no período da manhã e a 

outra dupla realizou as intervenções no período da tarde. A dupla da manhã era 
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composta pelos sujeitos C e Ja, ambos com 13 anos de idade, e no período da tarde 

a dupla era formada por J e V, uma com 7 anos e a outra com 11 anos de idade. As 

sessões ocorriam duas vezes por semana e tinha duração média de uma hora cada. 

Elas foram conduzidas entre os meses de outubro de 2012 a outubro de 2013. 

5.4 ANÁLISES DOS DADOS 

 

Realizou-se no presente estudo uma análise quantitativa descritiva, a fim de 

verificar a diferença entre o desempenho no pré e pós-teste em todos os 

instrumentos de avaliação. Também foi feita uma análise qualitativa dos 

comportamentos e desempenhos dos sujeitos ao longo das sessões. 
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6. RESULTADOS 

Inicialmente são apresentados a análise quantitativa descritiva, a fim de 

verificar a diferença entre o desempenho no pré e pós-teste em todos os 

instrumentos de avaliação. É feita a análise qualitativa dos comportamentos e 

desempenhos dos sujeitos ao longo das sessões. 

 

6.1. Análise quantitativa descrita dos desempenhos dos sujeitos no pré e no 

pós-teste 

 

Foram corrigidos e tabulados os desempenhos dos quatro sujeitos em todos 

os testes. A Tabela 2, a seguir, sumariza os resultados da Escala de 

Metacompreensão META Fundamental I. 

 

Tabela 2. Escores na Escala de Metacompreensão META Fundamental I, nas 

condições antes, durante, depois da leitura e total, antes e após a intervenção, para 

todos os quatro sujeitos. 

 
Meta_antes Meta_durante Meta_depois Meta_total 

Nome pré pós pré pós pré pós pré pós 

C 12 9 16 18 6 7 34 34 

Ja 13 13 18 24 7 8 38 45 

J 7 11 13 20 3 7 23 38 

V 10 14 24 23 6 5 40 42 

 

Conforme a Tabela 2, foi verificado, nos resultados da Escala de 

Metacompreensão, a frequência de utilização das estratégias em relação ao 

momento antes da leitura, no momento de leitura e após a leitura, bem como para o 

total. Para esse cálculo, foram somados os itens de cada parte da escala. 
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Conforme a tabela, os resultados de C mostram que, após a intervenção, a 

criança diminuiu suas estratégias no momento antes da leitura, porém aumentou 

suas estratégias tanto no momento da leitura como após. Quando observado o 

escore total, ela manteve o mesmo escore no pré e pós-teste. 

Os resultados de Ja mostram que, para estratégias antes da leitura, a 

criança não apresentou diferença de desempenho após a intervenção, mas 

permaneceu com a mesma pontuação em relação ao pré-teste. Porém, aumentou 

suas estratégias durante e após a leitura, apresentando também uma melhora 

quando observado todos os itens.  

J obteve um aumento em todos os itens, apresentando uma evolução nas 

estratégias de leitura. Finalmente, V aumentou suas estratégias no momento antes 

da leitura, mas diminuiu suas estratégias durante e após a leitura. Observando todos 

os itens a criança aumentou suas estratégias de leitura. 

Assim, de forma geral, considerando os quatro sujeitos, parece ter havido 

um aumento na maioria dos escores na escala, apesar de alguns escores 

específicos terem diminuído. 

A Tabela 3, a seguir, sumariza os resultados no Teste de Atenção por 

Cancelamento. São relatados os escores brutos e, entre parênteses, as pontuações-

padrão. Tal análise foi importante visto que o intervalo entre pré e pós-teste foi de 

um ano. 

Tabela 3. Escores brutos e, entre parênteses, pontuações-padrão no Teste de 

Atenção por Cancelamento, antes e após a intervenção, para todos os quatro 

sujeitos. 

 
TAC_1 TAC_2 TAC_3 TAC_total 

Nome pré pós pré pós pré pós pré pós 

C 48 (107) 50 (109) 7 (111) 5 (90) 50 (132) 50 (132) 105 (119) 105 (117) 

Ja 30 (73) 35 (71) 3 (67) 4 (79) 38 (104) 45 (120) 71 (83) 84 (89) 

J 0 (<66) 33 (102) 2 (115) 4 (123) 25 (118) 33 (116) 27 (83) 70 (111) 

V 33 (79) 40 (96) 4 (98) 4 (90) 30 (98) 31 (90) 67 (85) 75 (92) 
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 Os resultados de C mostram aumento no número de acertos na 

primeira parte do teste, diminuição do número de acertos na segunda parte e o 

mesmo número de acertos na terceira parte, mantendo o mesmo número de acertos 

na somatória total. Em termos de pontuação-padrão, houve pequenas variações 

apenas, sugerindo, de forma geral, manutenção do desempenho. 

 Os resultados de Ja mostram aumento em todos os escores brutos. 

Porém, em termos de pontuação-padrão, houve diminuição na primeira parte do 

teste, mas aumento na segunda parte e na terceira parte, bem como na pontuação-

padrão total no pós-teste quando comparado ao pré-teste. Assim, pode-se observar 

de forma geral melhora no desempenho no TAC. 

 J obteve aumento nas três partes do teste, tanto em termos de escores 

brutos, quanto de pontuação-padrão (exceto na parte 3), apresentando de forma 

geral uma melhora considerável no TAC.  

Finalmente, V aumentou o número de acertos brutos na primeira parte do 

teste, manteve o mesmo número de acertos na segunda parte, aumentando 

novamente na terceira, totalizando maior número de acertos no pós-teste. Em 

termos de pontuação-padrão, ele teve aumentos na parte 1 e no total, e diminuições 

nas partes 2 e 3. 

Dessa forma, no geral pode-se observar uma tendência de melhora no 

desempenho no TAC em três crianças avaliadas, exceto em C que apresentou uma 

pequena queda em termos de pontuação-padrão total. 

Foram também analisados os resultados no Teste de Trilhas, com os 

resultados sumarizados na Tabela 4. 
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Tabela 4. Escores brutos e, entre parênteses, pontuações-padrão no Teste de 

Trilhas: Parte A e B, antes e após a intervenção, para todos os quatro sujeitos. 

 
Trilhas_A Trilhas_B Trilhas_Interf. (B-A) 

Nome pré pós pré pós pré pós 

C 24 (105) 24 (107) 18 (106) 22 (117) -6(105) -2 (116) 

Ja 24 (105) 24 (107) 24 (107) 8 (60) 0 (126) -16 (57) 

J 24 (111) 24 (108) 4 (96) 8 (106) -20 (91) -16 (104) 

V 24 (108) 24 (106) 12 (89) 15 (95) -12 (88) -9 (95) 

 

Conforme a Tabela 4, os resultados mostram que os quatro sujeitos 

avaliados acertaram os vinte e quatro itens contidos na parte A do teste, 

apresentando efeito de teto nessa parte. Já na parte B, os sujeitos C, J e V 

apresentaram aumento no número de acertos brutos e na pontuação-padrão, sendo 

que apenas Ja apresentou diminuição. Na soma total do número de sequências e 

conexões. O mesmo padrão ocorreu em Interferência, sugerindo que os três 

participantes C, J e V conseguiram melhorar no quesito de ser menos afetados pela 

situação de interferência da parte B do teste.  

Foram também analisados os resultados no Teste de Cloze, conforme a 

tabela 5. Essa tabela apresenta os resultados derivados das duas correções do 

teste, a saber, a correção literal e a correção por significado, conforme descrito no 

Método. 
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Tabela 5. Escores de Cloze e porcentagem entre parênteses, antes e após a 

intervenção, para todos os quatro sujeitos. 

 
Cloze_Literal Cloze_Significado 

Nome pré pós pré pós 

C 24 (35%) 25 (36%) 39 (57%) 45 (65%) 

Ja 25 (36%) 31 (45%) 39 (56%) 50 (72%) 

J 5 (7%) 10 (15%) 8 (12%) 16 (24%) 

V 17 (25%) 26 (38%) 35 (51%) 48 (70%) 

 

No Cloze literal, C obteve 35% de acertos no Pré-teste e 36% no Pós-teste, 

permanecendo em um Nível de Frustração com relação à compreensão do texto. No 

Cloze significado C obteve 57% de acertos no Pré-teste e 65% de acertos no Pós-

teste, passando do Nível Instrucional para o Nível Independente na compreensão do 

texto.  

Ja apresentou um desempenho razoável no pós-teste, tanto no Cloze literal 

como no Cloze significado. No Cloze literal obteve 36% de acertos no pré-teste e 

45% de acertos no pós-teste, passando do Nível de frustração para o Nível 

instrucional de compreensão da leitura. No Cloze significado, apresentou 56% de 

acerto no Pré-teste e 72% de acertos no Pós-teste, saindo do Nível Instrucional para 

o Nível de Autonomia. 

Em relação ao participante J, no Cloze literal a criança obteve 7% de acertos 

no pré-teste e 15% de acertos no pós-teste, apresentando um pequeno aumento em 

sua compreensão de leitura, mesmo com o percentual ainda permanecendo no Nível 

de frustração. No Cloze significado J obteve 12% de acertos no Pré-teste e 24% de 

acertos no Pós-teste. 

V apresentou um desempenho razoável tanto no Cloze literal como no Cloze 

significado. No Cloze literal, V apresentou 25% de acertos no Pré-teste e 38% de 

acertos no Pós-teste, apresentando uma melhora embora ainda permanecendo no 
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Nível de Frustração. No Cloze significado obteve 51% de acertos no pré-teste e 70% 

de acertos no pós-teste, passando do nível instrucional para o nível independente. 

Foram também analisados os resultados no Teste de Memória de Trabalho 

Auditiva (MTA) e Visual (MTV), conforme a Tabela 6 a seguir. 

 

Tabela 6. Escores do Teste de Memória de Trabalho Auditiva (MTA) e Teste de 

Memória de Trabalho Visual (MTV), antes e após a intervenção, para todos os 

quatro sujeitos. 

 
MTA_dic MTA_dgl MTV_dic MTV_dgl 

Nome pré pós pré pós pré pós pré pós 

C 15 15 62 66 14 11 27 22 

Ja 12 13 18 67 12 11 27 21 

J 7 6 13 32 6 4 8 7 

V 8 13 24 65 12 13 26 29 

 

 Os resultados mostram que C manteve o mesmo número de acertos 

brutos no escore dicotômico do MTA e aumentou o número de acertos nos dígitos 

lembrados. Diminuiu o número de acertos no escore dicotômico e diminuiu nos 

dígitos lembrados de MTV. Dessa forma, no geral parece não ter apresentado 

grande variação em seu desempenho em relação ao teste. 

 Os resultados de Ja mostram aumento tanto no escore dicotômico de 

MTA como nos dígitos lembrados, mas obteve pequena diminuição no escore 

dicotômico e dígitos lembrados do MTV. 

 J obteve um aumento considerável no número de acertos dos dígitos 

lembrados do MTA, mas diminuiu o número de acertos nas demais partes do teste. 

Por fim, os resultados de V mostram aumento no escore de todas as partes do teste, 

tendo uma tendência de melhora em seu desempenho no MTA e MTV. 
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Assim, no geral parece ter havido pouca variação nos testes de memória de 

trabalho, com aumentos um pouco mais evidentes no escore de dígitos lembrados 

da memória de trabalho auditiva.  

A Tabela 7, a seguir, sumariza os resultados do Teste Wisconsin de 

Classificação de Cartas. 

 

Tabela 7. Escores do Teste Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST), antes e 

após a intervenção, para todos os quatro sujeitos. 

 

WCST- 
Total 

acertos 

WCST- Total 
erros 

WCST- Resp. 
Pers. 

WCST- Erros 
Pers. 

WCST- Erros 
Não Pers. 

WCST 
Fracasso 

em Manter 
Contexto 

Nome pré pós pré pós pré pós pré pós pré pós pré pós 

C 52 55 12 9 9 4 8 4 4 5 1 1 

Ja 50 52 13 12 7 9 7 6 7 6 0 0 

J 43 42 21 22 14 19 12 15 9 7 1 1 

V 50 58 14 6 6 5 5 4 9 2 0 0 

 

 

 Os resultados mostram que C aumentou o número de erros não 

perseverativos, manteve o mesmo escore em fracasso em manter o contexto, 

diminuiu o número de respostas perseverativas e o número de erros no total, 

concluindo o teste com maior número de acertos no total do pós-teste do que em 

relação ao pré-teste. 

 Os resultados mostram que Ja diminuiu o total de erros e também o 

número de erros perseverativos e não perseverativos, aumentou o número de 

respostas perseverativas, aumentando o escore de acerto total. Ja não obteve 

nenhum fracasso em manter o contexto. 

 Os resultados de J mostram que no pós-teste ela obteve maior número 

de erros, maior número de respostas perseverativas e maior número de erros 

perseverativos, obteve diminuição nos erros não perseverativos e no total de 

acertos, mantendo o mesmo número de fracasso em manter o contexto. Finalmente, 

V apresentou em seus resultados, diminuição tanto no total de erros quanto nas 

respostas perseverativas, nos erros persevarativos e erros não perseverativos, 
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aumento consideravelmente o número total de acertos, V não obteve nenhum 

fracasso em manter o contexto. 

Sumariando, nesse teste não parece ter havido mudanças importantes nos 

desempenhos dos sujeitos, com melhoras em alguns indicadores para alguns 

sujeitos, e diminuições de desempenhos em outros.  

Em seguida, foram analisados os desempenhos no IFEI respondido por pais 

e por professores. A Tabela 8 sumariza os resultados. É importante recordar que, 

nesse inventário, maiores escores são indicativos de piores desempenhos ou de 

maiores dificuldades em funções executivas. 

Tabela 8. Escores no IFEI Pais e Professores, antes e após a intervenção, para 

todos os quatro sujeitos. 

Nome IFEI_PROFS_TOT IFERI_PAIS_TOT 

 
pré pós pré pós 

C 60 84 94 96 

Ja 89 85 103 104 

J 111 88 121 134 

V 90 82 109 66 

 

  

 Os resultados mostram que, na visão dos professores, C foi o único 

sujeito que aumentou suas dificuldades em funções executivas, Ja, J e V diminuíram 

suas dificuldades no pós-teste. Na visão dos pais, houve aumento dessas 

dificuldades, em três dos quatro sujeitos, apresentando diminuição apenas nos 

resultados de V. 

 Finalmente, foram analisados os escores brutos e pontuação padrão 

nos subtestes de Cubos e Vocabulário do WISC, apenas em caráter exploratório, 

visto que não se esperava obter variações nessas medidas. A Tabela 9 sumariza os 

resultados.  
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Tabela 9. Escores brutos e pontuação padrão, entre parênteses, nos subtestes de 

Cubos e Vocabulário do WISC, antes e após a intervenção, para todos os quatro 

sujeitos. 

 

 
Cubos Vocabulário 

Nome pré pós pré pós 

C 15 (5) 54 (12) 15 (5) 39 (13) 

Ja 68 (17) 68 (15) 42 (16) 48 (16) 

J 43 (18) 37 (15) 22 (15) 26 (14) 

V 44 (13) 49 (12) 32 (14) 40 (15) 

 

 Os resultados mostram que C aumentou consideravelmente o número 

de acertos tanto no Cubos como no Vocabulário, o que sugere que houve aumento 

em desempenho. Ja manteve o mesmo número de acertos no Cubos e aumento na 

pontuação do Vocabulário. 

 Os resultados mostram que J diminuiu o número de acertos no Cubos, 

mas aumentou a pontuação no Vocabulário. V aumentou consideravelmente o 

número de acertos tanto no Cubos como no Vocabulário. 

 Dessa forma, nesse subtestes do WISC parece ter havido aumento 

para o participante C. Visto que não se esperava variação importante de inteligência 

com a intervenção realizada, pode-se hipotetizar que os ganhos sejam devidos a 

melhoras nas funções executivas e na metacognição. 

A seguir será apresentada a descrição das sessões, com os desempenhos 

de cada participante. 
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6.2. ANÁLISE QUALITATIVA DOS COMPORTAMENTOS E DESEMPENHOS DOS 

SUJEITOS NA INTERVENÇÃO 

 

A seguir são descritos, para cada sessão, as atividades conduzidas e os 

desempenhos dos quatros participantes. 

 

 

1º DIA: Atividade 1, Módulo 1 -“Esquemas diários e Rotinas”. 

As crianças foram recebidas e orientadas sobre o que trabalhariam durante 

os encontros. A pesquisadora explicou que cada sessão teria duração de 1 hora e 

que o tempo será dividido para realização de cada tarefa. Para isso, em todas as 

sessões será escrito na lousa em forma de lista todas as atividades do dia, para que 

as crianças acompanhem, juntamente com a pesquisadora, a realização das tarefas. 

Ao final da sessão, será conferido se todas as atividades foram feitas. 

Exemplos das etapas 1 e 2, ao iniciar e ao finalizar uma atividade. 

Rotina 

 

1 – Explicação sobre 

a tarefa do dia 

2 – estória 

3 – atividades 

4 – organização do 

material 

5 – brincadeira 

Rotina 

 

1 – Explicação sobre 

a tarefa do dia 

2 – estória 

3 – atividades 

4 – organização do 

material 

5 – brincadeira 

Rotina 

 

1 – Explicação sobre 

a tarefa do dia 

2 – estória 

3 – atividades 

4 – organização do 

material 

5 - brincadeira 

 

1- Explicação da tarefa do dia – No início da sessão, a pesquisadora lê a lista 

com as crianças e explica qual será a atividade realizada e dá as instruções 

necessárias. 

2- Estória – se a atividade proposta inclui leitura, esse momento é utilizado para 

essa atividade especifica. 
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3- Atividades – momento para realização das tarefas manuais. 

4- Organização do material – momento em que as crianças são orientadas a 

auxiliar a pesquisadora na organização dos materiais utilizados, estimulando 

a colaboração em grupo. 

5- Brincadeira – ao final de cada sessão, a pesquisadora deixou os 10 minutos 

finais para que as crianças escolhessem um jogo de sua preferência para 

jogarem. 

OBJETIVO: envolve organização e planejamento de ações, cumprimento de 

objetivos em curto e médio prazo. A revisão da rotina ao final do dia estimula 

mecanismos de avaliação da própria conduta. 

As crianças também foram orientadas que, nas atividades de leitura, utilizariam duas 

placas (uma com o desenho de uma boca e a outra com o desenho de uma orelha). 

Quem estiver segurando a placa com o desenho da boca no momento da atividade 

será o leitor da estória ou está na vez de falar, e quem estiver com a placa da orelha 

terá que apenas ouvir.  

As duas atividades descritas acima formam conduzidas em todas as sessões. 

 

2º DIA: Atividade 1, Módulo 3 -“Categorização de ideias”. 

CONDUÇÃO: Nesta atividade foram usados objetos com formas, cores, tamanho e 

espessuras diferentes. A pesquisadora pediu que as crianças separassem os 

objetos de acordo com as cores. Assim, os objetos que forem da mesma cor devem 

ficar juntos, em um mesmo grupo, e separados daqueles que são de outra cor. Após 

as crianças terem realizado a tarefa, foi dito o segundo critério pela pesquisadora: 

“Agora, nós vamos separar os objetos de novo, mas não vamos mais separar pela 

cor. Vamos separar pela forma. Os objetos que forem iguais, que tiverem a mesma 

forma vão ficar juntos. Não faz mal se for de outra cor, porque o que queremos 

agora é deixar as formas iguais juntas”. Após a realização das tarefas feitas pelas 

crianças, passou-se para o terceiro critério: “Agora, nós vamos separar os objetos de 

acordo com o tamanho, os objetos que têm o mesmo tamanho deverão ficar juntos”. 
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Então, passou-se para o quarto critério, que era separar os objetos de acordo com 

sua espessura. Após a conclusão do quarto critério, foi pedido para que as crianças 

dessem sugestões de que maneiras mais poderiam ser separados os objetos. 

CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma atividade proposta. 

Material utilizado 

 

OBJETIVO: estimular a organização de ideias e flexibilidade cognitiva. 

 

DESEMPENHO 

J: Consegue realizar a atividade, mas fixa muito sua atenção no V, como se 

estivesse tentando confirmar a maneira como se separa os objetos. 

V: Consegue realizar a atividade sem demonstrar dificuldade. 

C: Tem dificuldade em entender a instrução, mas quando a pesquisadora explica 

novamente, consegue realizar a tarefa sem dificuldade. 

Ja: Consegue realizar a atividade sem demonstrar dificuldade. 

3º DIA: Atividade 1, Módulo 7 “Leitura e contagem de história” (Quadrinho da Turma 

da Mônica). 

CONDUÇÃO: Foi entregue para cada criança uma sequência diferente de 

ilustrações. Elas deveriam criar uma estória a partir da sequência das imagens e 

contar para outra criança. Uma criança foi a ‘contadora da estória’ e a outra, a 

‘ouvinte’, lembrando que a contadora segurava uma boquinha e a ouvinte, uma 

orelhinha. Ao término da ‘leitura’, a criança ‘ouvinte’ foi solicitada a fazer um 

desenho sobre a estória que acabou de ouvir do colega. Os papéis foram invertidos, 

de modo que ambas as crianças participaram tanto como “contadora da estória” 

como de “ouvinte”. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fzqPjx8mkUx_3M&tbnid=8TQ0rnE9-0BO5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-513290152-blocos-logicos-48-pcs-em-madeira-base-7cm-cx-madeira-3051-_JM&ei=rAZYUru8J-bW0QWb4oDIBw&bvm=bv.53899372,d.bGE&psig=AFQjCNH4D_EjMquaoHA3BnwrwQaxsZAZdg&ust=1381586961325857
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  Folha entregue para J              Folha entregue para V 

 

CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma condução, mas utilizando um 

quadrinho da turma da Mônica Jovem. 

OBJETIVO: estimular a hétero e a autorregulação, estimular a organização do 

discurso.  

 

DESEMPENHO 

J: Como “contador”, não consegue criar uma estória a partir das ilustrações 

entregues a ele. Usa a imaginação sem utilizar o material que tem em mãos. Não 

consegue seguir uma sequência lógica na estória que conta. Como “ouvinte” tem 

dificuldade em se concentrar na estória contada por V, movimenta-se o tempo todo; 

em vez de desenhar a estória contada pelo V, faz um desenho com sua própria 

estória. 

V: Como “contador”, consegue criar uma rápida estória de acordo com as 

ilustrações, mas fala muito baixo, como se estivesse contando só pra ele mesmo. 

Como “ouvinte”, consegue prestar atenção na estória contada por J, mas não 

consegue realizar o desenho, pois diz que não faz sentido o que o J contou.  

C: O adolescente apresenta bastante dificuldade para organizar suas ideias e criar 

uma estória. A pesquisadora o auxilia e ele cria uma estória rápida e bem objetiva. É 

bom ouvinte, não interrompe Ja quando ele conta sua estória. 
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Ja: O adolescente constrói uma pequena estória através de pequenos diálogos. 

Também é um bom ouvinte e ouve atentamente a estória contada por C. 

4º DIA: Atividade não retirada do PiaFex. “Questionário criado por Pergher e 

colaboradores (2012). 

CONDUÇÃO: Foi entregue a cada criança uma pequena estória impressa sem 

nenhuma ilustração. Pedido para que fizessem a leitura silenciosamente, lendo cada 

uma para si. Em seguida foi entregue um questionário escrito por Pergher e 

colaboradores para identificar se as crianças utilizaram alguma estratégia durante 

sua leitura. 

CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma condução dada às crianças. 

 

A CIGARRA E A FORMIGA 

Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se 

preocupar com o futuro. Esbarrando numa formiguinha, que carregava uma folha 

pesada, perguntou:  

- Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão é para gente aproveitar! O 

verão é para gente se divertir!  

- Não, não, não! Nós, formigas, não temos tempo para diversão. É preciso trabalhar 

agora para guardar comida para o inverno.  

Durante o verão, a cigarra continuou se divertindo e passeando por todo o bosque. 

Quando tinha fome, era só pegar uma folha e comer.  

Um belo dia, passou de novo perto da formiguinha carregando outra pesada folha. A 

cigarra então aconselhou:  

- Deixa esse trabalho para as outras! Vamos nos divertir. Vamos, formiguinha, 

vamos cantar! Vamos dançar!  

A formiguinha gostou da sugestão. Ela resolveu ver a vida que a cigarra levava e 

ficou encantada. Resolveu viver também como sua amiga.  

Mas, no dia seguinte, apareceu a rainha do formigueiro e, ao vê-la se divertindo, 

olhou feio para ela e ordenou que voltasse ao trabalho. Tinha terminado a vidinha 

boa.  

A rainha das formigas falou então para a cigarra:  
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- Se não mudar de vida, no inverno você há de se arrepender, cigarra! Vai passar 

fome e frio.  

A cigarra nem ligou, fez uma reverência para rainha e comentou:  

- Hum!! O inverno ainda está longe, querida!  

Para cigarra, o que importava era aproveitar a vida, e aproveitar o hoje, sem pensar 

no amanhã. Para que construir um abrigo? Para que armazenar alimento? Pura 

perda de tempo.  

Certo dia o inverno chegou, e a cigarra começou a tiritar de frio. Sentia seu corpo 

gelado e não tinha o que comer. Desesperada, foi bater na casa da formiga.  

Abrindo a porta, a formiga viu na sua frente a cigarra quase morta de frio.  

Puxou-a para dentro, agasalhou-a e deu-lhe uma sopa bem quente e deliciosa.  

Naquela hora, apareceu a rainha das formigas que disse à cigarra: - No mundo das 

formigas, todos trabalham e se você quiser ficar conosco, cumpra o seu dever: toque 

e cante para nós.  

Para cigarra e paras formigas, aquele foi o inverno mais feliz das suas vidas. 

DESEMPENHO 

J: A criança é resistente quando a proposta da atividade envolve leitura ou escrita. 

Emburra e começa a chorar dizendo que não sabe ler. A pesquisadora realizou a 

leitura do texto em voz alta e fez as perguntas para que ele pudesse responder 

oralmente. É agitado e tem dificuldade em manter a atenção enquanto ouve a leitura 

e respondeu partes das perguntas referentes ao texto. Não são apresentadas as 

respostas, pois não são válidas quando a leitura não é feita pela criança. 

V: A criança consegue realizar a leitura sem nenhuma dificuldade, desde que, não 

tenha nada que o distraia. Consegue responder bem as questões abaixo, demonstra 

dificuldade apenas na construção do resumo.  

Questionário respondido por V: 

1) Você utilizou alguma estratégia específica ao ler esse texto? 

(  ) Sim    ( x ) Não 

Se sim, você é capaz de descrevê-las? Sabe dizer como e quando a adquiriu? 

2) É possível fazer um resumo do que você acabou de ler? 
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( x ) Sim    (  ) Não 

Se sim, você utilizaria alguma estratégia específica para isso? Qual? Não. 

3) Você acredita que será capaz de reproduzir o conteúdo do texto amanhã? E 

daqui a uma semana?  

(  ) Sim    ( x ) Não 

4) Se essa tarefa não lhe parece muito fácil, quais estratégias você acredita que 

poderiam ajudá-lo a reproduzir? Não sei. 

5) O modo como você leu e reteve as informações desse texto foi semelhante 

ao que você costumava fazer com outros textos que lê ao estudar? Sim. 

C: O adolescente realiza a leitura do texto sem demonstrar dificuldade e consegue 

responder bem as questões abaixo. C tem muita dificuldade na construção do 

resumo, não consegue manter uma sequência, simplesmente copia partes do texto. 

Questionário respondido por C: 

1) Você utilizou alguma estratégia específica ao ler esse texto? 

(  ) Sim    ( x ) Não 

Se sim, você é capaz de descrevê-las? Sabe dizer como e quando a adquiriu? 

2) É possível fazer um resumo do que você acabou de ler? 

(  ) Sim    ( x ) Não 

Se sim, você utilizaria alguma estratégia específica para isso? Qual?  

3) Você acredita que será capaz de reproduzir o conteúdo do texto amanhã? E 

daqui a uma semana?  

(  ) Sim    ( x ) Não 

4) Se essa tarefa não lhe parece muito fácil, quais estratégias você acredita que 

poderiam ajudá-lo a reproduzir? Não sei. 

5) O modo como você leu e reteve as informações desse texto foi semelhante 

ao que você costumava fazer com outros textos que lê ao estudar? Sim. 
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Ja: O adolescente realiza a leitura do texto sem demonstrar dificuldade e em 

seguida responde as questões abaixo. Tem um pouco de dificuldade na construção 

do resumo, mas consegue finalizar a tarefa. 

Questionário respondido por Ja: 

1) Você utilizou alguma estratégia específica ao ler esse texto? 

(  ) Sim    ( x ) Não 

Se sim, você é capaz de descrevê-las? Sabe dizer como e quando a adquiriu? 

2) É possível fazer um resumo do que você acabou de ler? 

( x ) Sim    (  ) Não 

Se sim, você utilizaria alguma estratégia específica para isso? Qual? Não. 

3) Você acredita que será capaz de reproduzir o conteúdo do texto amanhã? E 

daqui a uma semana?  

( x ) Sim    (  ) Não 

4) Se essa tarefa não lhe parece muito fácil, quais estratégias você acredita que 

poderiam ajudá-lo a reproduzir? Não sei. 

5) O modo como você leu e reteve as informações desse texto foi semelhante 

ao que você costumava fazer com outros textos que lê ao estudar? Sim. 

 

5º ATIVIDADE DO DIA: Atividade 3, Módulo 6 “Birra e choro, não! Vamos fazer 

diferente!” 

CONDUÇÃO: Esta estratégia foi introduzida e aplicada durante todas as sessões 

para ensinar comportamentos alternativos no lugar de outros que são inadequados.  

A pesquisadora explica as crianças sobre comportamentos que não são muito legais 

para tentar encontrar outras coisas mais legais que podemos fazer. Por exemplo, 

não é legal chorar quando não se sabe realizar uma tarefa (introduzir o 

comportamento inadequado, de acordo com a necessidade da sessão), porque isso 
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não revolve o seu problema, e pode criar outros problemas! Para simular uma 

situação foi realizada a leitura com as crianças da estória “O diário de Nina”. Em 

seguida, a pesquisadora pediu para que as crianças falassem sobre os 

comportamentos dos personagens e o que fariam naquela situação. 

 

Capítulo 1 

Querido diário... 

Vou começar apresentando meus amigos a você. Tem o Luka, que está 

sempre emburrado; a Laura, que tem medo de tudo; o Teco, que está sempre 

dormindo em pé; o Júlio, aventureiro e corajoso e o Nélio, metido, intrometido, chato! 

E eu, claro. Conhecemos-nos no início do ano, quando estávamos em um 

acampamento durante as férias e nos tornamos inseparáveis. No acampamento 

havia uma mata, uma floresta. Dizem que havia até animais selvagens por lá. Um 

dia resolvemos fazer uma aventura, explorar toda a mata. Nos reunimos como 

combinado e fomos andando, andando... andando. Sabe o que aconteceu? De 

repente estávamos perdidos. Ruídos estranhos nos espreitavam e logo começou a 

anoitecer. O medo era grande, não sabíamos o que poderia acontecer, era perigoso 

ficar lá sozinhos, desprotegidos. Estávamos com fome também e então me lembrei 

que deveríamos ter alguma comida, pois queríamos mesmo fazer um piquenique. 

─ Ei, e a comida do piquenique? Estou com fome, vamos comer! ─ eu disse. 

─ Vamos! ─ todos concordaram e ficaram olhando para mim como se 

esperando que eu dividisse as frutas e lanches. 

─ Ok, então vamos lá. Onde estão os lanches? Quem ficou de organizar isso? 

─ completei. 

─ Como assim, quem ficou de organizar isso? Ninguém pensou nisso? ─ 

disse o Nélio. 

─ Não! Acho que, na pressa de ir logo brincar, não nos organizamos direito. 

Não pensamos direito no que poderíamos precisar! ─ disse a Laura. 
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─ Nem pensamos no que poderia acontecer! Estamos perdidos na mata. 

Estou com fome e está ficando noite. Algum animal selvagem pode vir e nos 

devorar... 

─ Calma, gente! ─ Disse o Júlio. ─ Tudo isso aconteceu porque nós fomos 

bobos! Se tivéssemos pensado antes e planejado nosso passeio teríamos pego 

comida para o piquenique. E, mais importante, teríamos trazido um mapa e não 

teríamos nos perdido. 

 Laura, medrosa, começou a chorar. E até o Teco estava bem alerta naquele 

começo de noite e, surpreendendo a todos, disse: 

─ Laurinha, chorar vai resolver nosso problema?  

─ Não! ─ disse a Laura ─ Mas é que... 

 Mas o Teco continuou: 

─ Então! Se não vai resolver o problema, também não vai ajudar. Você vai 

ficar aí emburrada e seus amigos vão achar que você é mesmo muito chata, que fica 

aí fazendo manhã até numa hora como essa. Vou te ensinar uma coisa que minha 

vó sempre me dizia. ─ falou Teco, que deixou todos surpresos com a sua esperteza.   

Quando alguma coisa acontecer, seja o que for, que fizer você se sentir triste, com 

raiva ou com medo, primeiro pense em o que você está sentindo. Depois, pare! Pois 

se você agir quando está se sentindo assim, vai fazer bobagem. Por exemplo, você 

está desesperada e chorando; se tentar fazer alguma coisa nessa situação, vai sair 

correndo pela floresta e se perder ainda mais. Depois, respire fundo e tente se 

acalmar! Agora pense: Se chorar não resolve, o que mais eu poderia fazer para 

resolver esse problema? É isso, pessoal. Minha vó era sábia. O que você acha 

Laura? 

─ Isso não é fácil, Teco. Mas acho que consigo fazer ─ Laura respondeu, já 

parando de chorar. 

 Ela fez um esforço e entendeu que estava chorando porque estava com medo 

e com raiva de ter ficado perdida. Mas parou, respirou e se acalmou. Com ela mais 

calma, sem fazer birra nem manhã, todos conseguimos nos concentrar e pensar 

melhor em como sairíamos daquele problema. Foi a própria Laura que deu a ideia: 
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─ Gente, já é noite. Então lá na base devem estar nos procurando. E se nós 

fizéssemos algo que chamasse a atenção deles? 

─ Sim, então saberiam que estamos aqui e viriam nos buscar ─ completou 

Júlio. 

─ Mas o quê? ─ disse o Luka. 

─ Vamos fazer primeiro o que não fizemos até agora. ─ disse eu ─ Vamos 

pensar antes de agir! Pois se corrermos, vamos nos perder cada vez mais! Se 

gritarmos ou fizermos barulho para que nos ouçam no acampamento, vamos atrair 

animais selvagens! Temos que pensar. Que materiais temos que poderíamos usar, 

já que ninguém se lembrou de trazer uma mochila de camping? 

─ Hummm... A única bolsa que temos é o do Teco. O que tem aí? 

─ Ah! É meu travesseiro, um cobertorzinho, pois nunca se sabe quando vai 

dar sono, meu livro de histórias e um negócio que eu uso para brincar de fazer 

sombra nas paredes antes de dormir. 

─ Negócio para fazer sombra? Teco, você tem uma lanterna! ─ disse o Luka! 

─ Gente, nós podemos usar a luz da lanterna. Eles verão a claridade na mata e 

saberão que somos nós. 

 Assim fizemos. Apontamos a lanterna para cima, para todos os lados. 

Acendíamos e apagávamos, tentando mandar um sinal. Do acampamento, nosso 

sinal de luz foi visto. Demorou duas horas para que chegassem até nós. Já era 

tarde, eu estava roxa de fome! Chegamos ao acampamento salvos, mas 

envergonhados; felizes, mas com medo da bronca que nos esperava.  

Após a contagem da estória as crianças foram estimuladas a se colocarem no lugar 

de alguns personagens: Citando o exemplo de Laura, o que nós poderíamos fazer, 

ao invés de chorar nessa situação? Como poderíamos agir diferente? (Discussão de 

comportamentos alternativos).  
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DESEMPENHO 

 

J: A atividade foi introduzida devido aos comportamentos de J. A criança se mostra 

impaciente e tem dificuldade em ouvir a estória sem se movimentar. No momento de 

expressar as atitudes dos personagens, tem boa participação e conversa bem sobre 

os comportamentos inadequados dos personagens e consegue dizer qual 

comportamento teria no lugar deles. 

V: A criança ouve a estória atentamente e gosta de conversar sobre o 

comportamento dos personagens, tem boa participação e expressa bem sobre qual 

comportamento seria mais adequado naquela situação.  

C: O adolescente ouve a estória atentamente e consegue descrever bem o 

comportamento dos personagens. Conta estórias de pessoas que conhece e que 

deu algo errado por não terem se planejado. 

Ja: O adolescente ouve atentamente a estória e conversa sobre o comportamento 

dos personagens, consegue se imaginar na estória e dizer o que faria no lugar 

deles. Também traz algumas situações que envolvem mau planejamento. 

 

6º DIA: Atividade 1, Módulo 3“Categorização de ideias” (Adaptação utilizando as 

cartas do jogo Pictureka). 

CONDUÇÃO: Nesta atividade foi utilizado o jogo de cartas “Pictureka” que contém 

cartas contendo figuras e cartas contendo alguma descrição por escrito. Exemplo: se 

uma carta estiver escrito “algo gelado”, a criança deve colocá-la com uma figura que 

tinha algo gelado. O jogo é feito da mesma forma que o dominó. Cada criança 

recebe 7 cartas contendo figuras e 7 cartas contendo as descrições. É lançada a 

primeira carta e as crianças devem encaixar as cartas de acordo com o critério de 

cada carta. 
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CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma proposta. 

 OBJETIVO: estimular a organização de ideias e flexibilidade cognitiva. 

 

DESEMPENHO 

J: A criança demonstra dificuldade em categorizar as ideias propostas. Utiliza muito 

a imaginação em vez de ideias concretas, é muito agitado e tem dificuldade em 

esperar sua vez. Demonstrou mais dificuldade do que na atividade proposta no 2º 

dia, mesmo partindo da mesma ideia, o jogo pareceu exigir mais da criança. 

V: A criança demonstra facilidade em categorizar as cartas, é ansiosa e inventa 

critérios para não perder a jogada. O importante pra ela é ganhar. Quando a 

pesquisadora diz que a carta que foi lançada não é válida naquela jogada, a criança 

diz: “Não é justo”. V é muito agitado e impulsivo; quando J demora a ler o critério da 

carta, V não tem paciência e lê por ele mesmo. Sempre quer realizar a tarefa antes 

mesmo do término da instrução. Comparado com a atividade do 2º dia, V se 

demonstra mais ansioso, por se tratar de uma competição, comprometendo seu 

desempenho na atividade. 

C: O adolescente entende bem as regras e tem um bom desempenho durante o 

jogo. 

Ja: O adolescente entende bem as regras e tem um bom desempenho durante o 

jogo. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=cartas+do+jogo+pictureka&source=images&cd=&cad=rja&docid=PxK79hvG_yhhCM&tbnid=4ARt2D1tnggvuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hasbro.com/pt_BR/hasbro-games/shop/details.cfm?guid=6278B07C-19B9-F369-D93C-A378324AC2EB&product_id=25072&src=endeca&ei=SxswUazEEYuw8ATFroCIDA&bvm=bv.43148975,d.dmQ&psig=AFQjCNE0gVs-QI7a06BWiEh7DouKIMfxfg&ust=1362193554737794
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7º DIA: Atividade não retirada do PiaFex “Treino de memória de leitura utilizando o 

caça-palavras” 

CONDUÇÃO: Leitura do texto “O urso e as abelhas”. Foi entregue uma cópia da 

história para cada criança para que fizessem a leitura silenciosamente. Em seguida 

foi entregue um caça-palavras para que as crianças localizassem uma série de 

palavras lidas no texto em uma página cheia de outras letras detratoras. 

O Urso e as Abelhas 

Um Urso procurava por entre as árvores, pequenos frutos silvestres para sua 

refeição matinal, quando deu de cara com uma árvore caída, dentro da qual, um 

enxame de abelhas guardava seu precioso favo de mel.  

O Urso, com bastante cuidado, começou a farejar em volta do tronco tentando 

descobrir se as abelhas estavam em casa.  

Nesse exato momento, uma das abelhas estava voltando do campo, onde fora 

coletar néctar das flores, para levar à colmeia, e deu de cara com o matreiro e 

curioso visitante.  

Receosa do que pretendia o Urso fazer em seguida, ela voou até ele, deu-lhe uma 

ferroada e desapareceu no oco da árvore caída. 

O Urso, tomado de dor pela ferroada, ficou furioso, e incontrolável, pulou em cima do 

tronco com unhas e dentes, disposto a destruir o ninho das abelhas. Mas, isso 

apenas o fez provocar uma reação de toda colmeia.  

Assim, ao pobre Urso, só restou fugir o mais depressa que pode em direção a um 

pequeno lago, onde, depois de nele mergulhar e permanecer imerso, finalmente se 

pôs a salvo.  

Moral da História: 

É mais sábio suportar uma simples provocação em silêncio, que despertar a fúria 

incontrolável de um inimigo mais poderoso. 

          Autor: Esopo 
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OBJETIVO: Treinar a capacidade das crianças em seletivamente encontrar palavras 

entre letras detratoras, utilizando a memória da leitura. 

DESEMPENHO 

V: Tem boa compreensão da leitura, mas não consegue explicar o que entendeu de 

forma clara, pois fala muito rápido. Durante a atividade é agitado e faz perguntas o 

tempo todo sobre a localização das palavras. Demora aproximadamente 40 minutos 

para localizar as 25 palavras da cruzadinha. Demonstra também desatenção durante 

a atividade, pois não visualiza a palavra toda, como por exemplo: TRONCO, circula 

apenas RONCO. 

J: É muito agitado e não fica parado para ouvir a leitura do texto. Não consegue 

explicar o que entendeu da leitura do texto. Na hora de localizar as palavras nas 

caça-palavras, diz que é muito difícil e não consegue se concentrar, nem se manter 

parado. No período de 50 minutos encontra apenas 7 palavras com auxílio. 

C: O adolescente tem dificuldade em compreender a leitura, o que dificulta a 

localização das palavras. Não utiliza nenhuma estratégia ao observar o caça-

palavras e não consegue localizar todas as palavras sozinho. Precisa do auxílio da 

pesquisadora para encontrar 4 palavras. 

Ja: O adolescente não apresenta dificuldade nem na compreensão do texto nem no 

momento de localizar as palavras, é independente na realização da atividade 

proposta. 
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8º DIA: Atividade 3, Módulo 3“De olho na ideia principal e nos detalhes” 

CONDUÇÃO: Nesta atividade, foi entregue um cartão contendo três figuras. A 

pesquisadora explicou às crianças que as três figuras são diferentes, mas elas têm 

uma coisa em comum. Pede-se que elas observem as figuras e tentem dizer o que 

elas têm em comum. Após as respostas das crianças a pesquisadora explica que a 

ideia principal das figuras é da relação entre pessoas e animais, ou que os animais 

são nossos amigos. Isso é o que existe em comum nas três figuras. Em seguida, 

pede-se que as crianças observem os detalhes e digam o que elas têm de diferente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma proposta, mas contendo mais figuras, 

ao invés de um cartão contendo 3 figuras, foi apresentado um cartão contendo 6 

figuras.  

OBJETIVO: estimular a organização de ideias e flexibilidade cognitiva 

DESEMPENHO 

J: A criança observa as imagens rapidamente e responde que o que elas têm em 

comum é que em todas as figuras existem animais e crianças. Ao observar o que 

elas têm de diferente, responde apenas que os animais são diferentes e que, em 

duas figuras, têm meninas e em outra, um menino. J não consegue fazer observar 

aos detalhes, se prende em contar histórias sobre as imagens mostradas. 

V: A criança responde que todas as figuras têm animais e pessoas, e de diferente é 

que em cada figura é uma animal diferente, têm meninos e meninas, e que estão em 

ambientes diferentes. V consegue observar e descrever mais detalhes que J. 

http://www.uniblog.com.br/img/posts/imagem21/212544.bmp
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C: O adolescente como em todas as instruções não compreende na primeira 

explicação, tem muita dificuldade em se concentrar. Após a segunda explicação, 

consegue identificar o que as figuras têm em comum e também o que têm de 

diferente, ao observar os detalhes precisa de auxílio da pesquisadora. 

Ja: O adolescente entende bem a instrução e realiza a tarefa sem demonstrar 

dificuldade. A única coisa que atrapalha um pouco o desempenho de Ja, é o fato de 

conversar bastante durante as atividades, o que lhe tira um pouco a atenção.  

CONDUÇÃO 2º TAREFA DO DIA: Em seguida é apresentado um novo cartão 

contendo mais três figuras diferentes. A pesquisadora dá a mesma instrução da 

atividade anterior. Explica às crianças que as três figuras são diferentes, mas elas 

têm uma coisa em comum. Pede-se que elas observem as figuras e tentem dizer o 

que elas têm em comum. Depois, pede-se que as crianças observem os detalhes e 

digam o que elas têm de diferente.  

 

 

 

 

 

 

 

DESEMPENHO 

J: A criança demonstra mais interesse nesse cartão que no anterior. Diz que, em 

todas as figuras, as crianças brincam com bolas e que as bolas são diferentes. J não 

consegue observar a todos os detalhes e se prende apenas ao objeto da figura que 

lhe chama mais atenção. 

V: A criança responde que, em todas as figuras, tem a prática do esporte utilizando 

bolas. Diz que os esportes são diferentes, um é futebol, outra bolinha de gude e o 

outro é basquete, no futebol se usa o pé e no jogo de bolinhas de gude e no 

basquete, as mãos. 
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C: O adolescente responde com mais facilidade a essa atividade, considerando ter 

entendido a proposta realizando a tarefa anterior. Responde que o que elas têm em 

comum é que nas seis imagens aparece bola e de diferente são esportes diferentes 

com tipos de bolas diferentes. 

Ja: Assim como nas atividades anteriores, o adolescente realiza a tarefa sem 

dificuldade e com bastante empenho.  

Após ouvir a resposta das crianças a pesquisadora conversa com elas sobre as 

figuras apresentadas, explicando a relação entre elas e aprofundando com elas os 

detalhes diferentes de cada figura. Exemplo: a roupa, ambiente, posição em que se 

encontra. 

9º DIA: Atividade 3, Módulo 3“De olho na ideia principal e nos detalhes” (Adaptação 

utilizando o Jogo Cara a Cara). 

CONDUÇÃO: O jogo é realizado em dupla. Cada jogador escolhe um dos tabuleiros, 

coloca-o com o lado da fenda virado para si. As cartas amarelas são embaralhadas 

pela pesquisadora. Cada jogador tira uma carta e coloca-a na fenda do seu 

tabuleiro, sem deixar que o outro jogador veja, pois esta é a cara que o adversário 

terá de adivinhar! 

A pesquisadora dá as instruções para que as crianças, uma de cada vez, façam 

perguntas para o adversário para tentar descobrir a carta com o personagem. A 

pesquisadora deixa claro que teve ser feito uma pergunta por vez e a resposta deve 

ser “sim” ou “não”, como por exemplo: "Tem olhos azuis?". Se a resposta for "não", a 

criança que fez a pergunta deve abaixar todas as molduras com personagens que 

tiverem olhos azuis, para eliminá-las da partida. Se a resposta for "sim", a criança 

deve abaixar todos os personagens que não tiverem olhos azuis. Depois, é a vez de 

a outra criança fazer uma pergunta e assim por diante. Se a criança souber quem 

que é o personagem do seu adversário, pode tentar adivinhar a qualquer momento. 

Se adivinhar errado, perderá a partida. Se adivinhar corretamente, então ganha a 

partida. A pesquisadora pode fazer questionamentos durante o jogo, interagindo e 

fazendo relações com a situação, para que as crianças consigam organizar seus 

pensamentos, e ir superando suas dificuldades.  
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CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma proposta, mas aos adolescentes a 

pesquisadora pedia para que eles elaborassem perguntas mais difíceis, excluindo 

perguntas óbvias demais, como: “É homem ou mulher?”. 

 

OBJETIVO: estimular a organização de ideias e flexibilidade cognitiva 

 

DESEMPENHO 

J: A criança se cansa do jogo rapidamente, tem dificuldade em se manter atento nas 

descrições ditas durante o jogo e não se concentra na sua vez. Não consegue 

elaborar perguntas sem ajuda da pesquisadora. 

V: A criança entende bem a regra e a executa com facilidade, mas se precipita na 

hora de dar a resposta e acaba respondendo na vez do outro.  

C: O adolescente não demonstra dificuldade nessa atividade. 

Ja: O adolescente não apresenta dificuldade na atividade. 

 

10º DIA: Atividade 2, Módulo 3“Descobrindo sequências e organizando ideias” 

CONDUÇÃO: Nesta atividade a pesquisadora entrega três figuras às crianças e 

pede para que elas organizem essas figuras em uma sequência lógica, com ênfase 

à noção de causa e efeito. Em seguida, pede-se que elas contem uma breve história 

sobre a sequência montada. 
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CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma proposta, utilizando mais figuras para 

construção da sequência. 

 

 
DESEMPENHO 

V: A criança é rápida em realizar a tarefa e coloca as figuras na ordem correta. 

Conta uma breve história, demonstrando ter entendido o objetivo da figura. 

J: A criança tem dificuldade em entender a sequência das figuras e faz perguntas a 

pesquisadora a todo o momento, como por exemplo: “O que é isso? Um presente?” 

Organiza as figuras uma ao lado da outra, mas não acerta a sequência. Com auxílio 

da pesquisadora realoca as figuras na sequência correta. Tem dificuldade em 

construir uma história e entender a causa e efeito na figura. 

C: O adolescente erra na primeira tentativa de colocar as cartas na sequência, com 

o auxílio da pesquisadora reorganiza as figuras na ordem correta, tem dificuldade 

em criar uma estória, a pesquisadora precisa iniciar contando algo sobre a primeira 

figura.  
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Ja: O adolescente demora um pouco na construção da sequência, mas consegue 

fazer sozinho. Cria uma pequena estória sobre os quadrinhos sem demonstrar 

dificuldade. 

 

CONDUÇÃO DA 2º TAREFA DO DIA: Depois de realizada esta atividade, a 

pesquisadora pede para que as crianças organizem uma história (Branca de Neve, 

história conhecida por elas) na sequência correta e recontar a história em seguida. A 

atividade foi realizada em dupla, incentivando as crianças a dividirem as tarefas e 

trabalharem juntas com o mesmo objetivo. 

 

 

CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma proposta, mas contendo imagens 

com cenas de três contos de fada diferentes: Branca de Neve, Cinderela e A Bela e 

a Fera. 

 

DESEMPENHO 

V: A criança é rápida, por isso, tende a concluir a sequência das figuras sozinha. 

Quando J auxilia na organização, V diz que está errado e que aquela figura não é ali 

no lugar onde ele colocou. No momento de contar a história, conta rapidamente 
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focando apenas nas imagens contidas na sequência construída por ele. Interrompe 

o J a todo o momento, achando que os detalhes não são importantes. 

J: A criança demora em realizar a atividade, por isso, não consegue acompanhar V 

que rapidamente coloca as figuras na ordem correta. No momento de contar a 

história, consegue dar detalhes, demonstrando conhecimento do assunto, mas V 

interrompe para tentar resumir a história, J fica com raiva e se dirige a pesquisadora 

com reclamações. A pesquisadora interfere, entrega a figura mediadora de ‘boca’ 

para João e de ‘orelha’ para Vitor. João conclui a história de sua maneira contando 

todos os detalhes. 

C: O adolescente diz que não se lembra muito bem dos contos de fada, consegue 

construir a sequência apenas da estória da branca de neve, as demais separa 

utilizando uma lógica, mas precisa de auxilio de Ja. No momento de contar as 

estórias, conta a estória da Branca de Neve e da Cinderela, mas não se lembra da 

estória da Bela e a Fera. 

Ja: O adolescente organiza as figuras da Branca de Neve e da Cinderela, demora 

um pouco para se lembrar a sequência da Bela e a Fera, a pesquisadora a auxilia e 

então ela conclui a tarefa. Conta as três estórias sem dificuldades. 

 

11º DIA: Atividade não retirada do PiaFex“Descobrindo sequências e organizando 

ideias” 

CONDUÇÃO: A pesquisadora entregou uma folha para cada criança com vários 

quadradinhos, sendo que as quatro primeiras fileiras já estavam pintadas seguindo 

uma sequência. Foi pedido para que as crianças dessem continuidade na pintura, 

seguindo a mesma sequência das fileiras acima.   
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CONDUÇÃO: A pesquisadora entregou folha para cada criança com expressões 

diferentes do personagem Garfield e pediu para que eles localizassem e 

circulassem, no quadro cheio de caricaturas, a mesma sequência a figuras em 

destaque. 

 

CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma proposta, apenas a primeira atividade 

com maior número de quadrinhos a serem preenchidos. 

OBJETIVO: Estimular a organização de ideias e flexibilidade cognitiva. 
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DESEMPENHO 

J: A criança observa a atividade dos quadradinhos e começa a pintar. Consegue se 

concentrar, reproduzindo a pintura na mesma sequência até a terceira linha, depois 

disso se perde e precisa de auxílio da pesquisadora. Na atividade com as imagens 

do Garfield, consegue localizar as sequências com mais facilidade, mas realiza 

muito rapidamente, pois quer terminar primeiro que o V. A pesquisadora explica que 

não é uma competição, que cada um deve realizar a tarefa proposta no seu tempo, 

sem se preocupar com a atividade do colega. Porém mesmo depois da orientação 

foi necessário colocar cada criança em uma mesa diferente, para que J conseguisse 

terminar. 

V: Na primeira atividade V consegue reproduzir a pintura de acordo com o exemplo 

até a metade e se distrai cometendo alguns erros após a distração. Não permite que 

J olhe para sua atividade, cobrindo a folha o tempo todo com as mãos.  Na segunda 

atividade localiza as figuras com mais facilidade e consegue conclui-la sem cometer 

erros. 

C: O adolescente inicia a primeira tarefa confiante, se cansa na metade da atividade, 

mas pela primeira vez conclui sem pedir auxílio. No momento da correção a 

pesquisadora percebe que o adolescente cometeu vários erros. A segunda atividade 

conseguiu realizar sem dificuldade. 

Ja: O adolescente se distrai na primeira atividade, e comete alguns erros, que ele 

mesmo percebe e tenta consertar. A segunda tarefa também realiza sem apresentar 

dificuldade. 

 

12º e 13º DIA: Atividade 1 Módulo 8 “Trabalhando com ambiguidades: Nem sempre 

é o que parece” 

CONDUÇÃO: O instrutor disse uma palavra para as crianças “manga” e pediu para 

que elas dissessem o que é. Ao ouvir a resposta disse às crianças que essa palavra, 

assim como as demais que serão trabalhadas, pode ter mais de um significado e 

que elas precisarão pensar para descobrir todos os significados.  
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Palavras trabalhadas: manga; colar; galo; rede; folha; gato; leve; ponto; banco; tênis; 

vela; laranja; rosa e roda. 

Cada palavra estava escrita em uma ficha separada, após apresentá-las às crianças 

e ouvir os significados de cada uma, foi apresentada a imagem das palavras com 

seus respectivos significados e pedido para que cada um deles formasse uma frase 

com cada significado de cada palavra. 

CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma condução feita para as crianças. 

 

 

       MANGA                      



87 
 

 
 

 

   COLAR    

 

        GALO         

   REDE          

                     FOLHA         
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            GATO           

 

           LEVE           

                       PONTO             

 

 

 

      BANCO          
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                  TÊNIS       

 

                        VELA          

 

            LARANJA          

 

      ROSA            
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                RODA         

  

OBJETIVO: Estimular o pensamento flexível. 

DESEMPENHO 

J: Não sabe o que são palavras ambíguas, quando mostro as fichas apenas com os 

nomes das palavras, tem dificuldade em explicar o que significa, mas consegue 

responder: manga – de comer; colar – joia; galo – animal; rede – de pesca; folha – 

para escrever; gato – animal; leve – que voa; ponto – não soube responder; banco – 

de sentar; tênis – para colocar no pé; vela – que tem fogo; laranja – de comer; rosa – 

cor; roda – círculo. Ao pedir outro significado das palavras demonstra maior 

dificuldade sem o auxílio da pesquisadora e consegue responder algumas a partir de 

um exemplo dado pela pesquisadora como: manga – pode ser uma fruta ou manga 

da camisa. Suas respostas: rede – de dormir; banco – pra tirar dinheiro; laranja – 

cor. Para as demais palavras não consegue lembrar-se de outros significados. No 

momento da construção das frases, J. precisa do auxilio da pesquisadora para 

escrever, demora para elaborar as frases oralmente, precisando também da ajuda 

da pesquisadora. Por exemplo: Manga é pra comer. Manga é de vestir. Colar é pra 

usar. Cola é pra colar. A criança não consegue construir frases mais elaboradas. 

V: Não sabe o que significa ambiguidade, mas entende com facilidade quando lhe é 

explicado. É muito ansioso, quando lhe é apresentadas as fichas com as palavras 

começa a dizer rapidamente o significado de todas elas, sendo necessário que a 

pesquisadora mude a estratégia e apresente uma palavra por vez. Suas respostas 

são: manga – fruta; colar – de pescoço; galo – animal; rede – de deitar; folha – de 

papel; gato – animal; leve – pouco peso; ponto – bolinha; banco – cadeira; tênis – 

sapato; vela – de barco; laranja – cor; rosa – cor; roda – pneu. Ao pedir outros 
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significados das palavras demora um pouco mais para responder e necessita de um 

exemplo, a pesquisadora da o exemplo da palavra manga - que pode ser uma fruta 

ou a manga de uma camisa. Em seguida começa a responder: colar, galo, leve e 

roda – não sabe dizer outro significado; rede – de internet; folha – de planta; gato – 

moço bonito; ponto – de jogo; banco – onde deposita dinheiro; tênis – jogo; vela – de 

ascender; laranja – fruta; rosa – flor. No momento da construção das frases, pega 

seu papel e deita no chão para responder, e faz perguntas para a pesquisadora a 

todo o momento, mas consegue elaborar bem algumas frases. Exemplo: Eu gosto 

de manga. As folhas caem das árvores. O galo é marido da galinha. 

C: O adolescente não sabe o que são palavras ambíguas, mas compreende quando 

a pesquisadora explica. Não conseguiu lembrar sozinho de nenhuma palavra 

ambígua, só ouvia as palavras ditas por Ja. No momento das construções das frases 

mostra bastante dificuldade, cria frases mas pouco elaboradas para sua idade.  

Ja: O adolescente não se lembra do que são palavras ambíguas, mas ao ouvir a 

explicação da pesquisadora, consegue dizer várias palavras como exemplo. 

Constrói frases, mas assim como C, pouco elaboradas para sua idade. 

14º DIA: Atividade não retirada do PiaFex“Jogo dos 7 erros” 

CONDUÇÃO: A pesquisadora entrega para cada criança uma folha com dois 

desenhos aparentemente iguais, com apenas sete diferenças entre eles e pede para 

que as crianças encontrem essas diferenças e sinalize-as com um X. Em seguida, a 

pesquisadora troca os papéis e cada criança confere o desenho do colega. Ao 

término da atividade, a pesquisadora diz o quanto é importante a atenção nessa 

atividade e o quão importante é ficar atento aos detalhes dos desenhos. 
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CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma proposta, com um maior grau de 

dificuldade.  

 

 



93 
 

 
 

OBJETIVO: Desenvolver a atenção seletiva. 

 

DESEMPENHO 

J: A criança tem bastante dificuldade em manter a atenção, consegue localizar dois 

erros logo no início, mais quando percebe que não consegue localizar os outros, 

deita a cabeça na mesa e começa a brincar com a borracha. A pesquisadora 

interfere e o auxilia, mesmo assim J demora aproximadamente 40 minutos para 

localizar seis erros do primeiro desenho. No segundo J reclama que é mais difícil, 

mais quando percebe que V está encontrando os erros se anima e faz também, 

localiza cinco erros do segundo desenho. No momento de conferir a atividade do 

outro, fica entusiasmado e encontra o erro que V não encontrou no primeiro 

desenho.  

V: A criança encontra quatro erros rapidamente da primeira figura, mais demora 

aproximadamente 30 minutos para localizar os demais erros e encontra seis erros 

no primeiro desenho. No segundo desenho demonstra mais facilidade e consegue 

localizar os sete erros. No momento de conferir a atividade do outro, consegue 

localizar os erros não encontrados por J.  

C: O adolescente consegue manter sua atenção no primeiro momento, mas perde a 

concentração com facilidade. Demora para encontrar todos os erros e fica 

impaciente, a pesquisadora o auxilia até localizar todos os erros da figura. No 

segundo desenho, fixa mais sua atenção e consegue localizar todos os erros 

sozinhos. 

Ja: O adolescente observa a figura atentamente, mas demora bastante para 

localizar todos os erros, pois conversa o tempo todo durante a atividade. Mesmo 

assim, consegue localizar os 14 erros sozinho. 

 

15º DIA: Atividade 2 Módulo 8 “Trabalhando com ambiguidades: Nem sempre é o 

que parece 2” 

CONDUÇÃO: A pesquisadora diz uma frase e pede para que as crianças digam o 

que ela quer dizer, ou seja, o que ela significa. E as lembra de que elas podem ter 
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significados diferentes, podendo ser uma frase no sentido literal ou no sentido 

figurado, igual às palavras trabalhadas na outra semana. Também orienta as 

crianças para que elas prestem bastante atenção para entender o que elas querem 

dizer. A pesquisadora utiliza frases de ditados populares e frases ambíguas. Ao 

término do comentário das crianças, a pesquisadora explica o significado de cada 

frase pedindo a participação das crianças. 

 

 

Frases Ambíguas: 

Aquele menino é um gatinho. 

A bicicleta nova do João voa baixo. 

Você é um doce! 

Mauro vive no mundo da lua. 

Falta um parafuso na cabeça da 

vovó. 

Aquele menino é um cabeça de 

vento. 

Esta menina é uma flor. 

 

Ditados Populares: 

Caiu do cavalo 

Hoje vai chover canivete 

Cada macaco no seu galho 

Cutucar a onça com a vara curta 

Cão que late não morde 

Cada um sabe onde lhe aperta o sapato 

Cada panela tem a sua tampa 

 

 

CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma proposta, mas ao término da 

atividade, a pesquisadora pediu para que os adolescentes criem frases com sentido 

literal ou figurado. 

OBJETIVO: incitar o pensamento flexível. 

 

DESEMPENHO 

J: A criança tem mais facilidade em dizer o que significa as frases ambíguas do que 

as do ditado popular. A pesquisadora diz alguns exemplos para que a criança dê sua 

opinião sobre o que ela acha que determinada frase quer dizer. J consegue explicar 

as seguintes frases:  

- Aquele menino é um gatinho.  
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Resposta de J: um menino muito bonito.  

- Aquele menino é um cabeça de vento.  

Resposta de J: um menino burro.  

- Caiu do cavalo. 

Resposta do J: Se deu mal. 

V: A criança consegue explicar de uma maneira simples o significado da maioria das 

frases. Segue abaixo explicação dada por V: 

- Aquele menino é um gatinho.  

Resposta de V: um menino muito bonito.  

- Você é um doce! 

Resposta de V: uma pessoa meiga.  

- Mauro vive no mundo da lua. 

Resposta de V: Mauro vive distraído. 

 - Aquele menino é um cabeça de vento. 

Resposta de V: Menino burro. 

- Caiu do cavalo. 

Resposta de V: Se deu mal. 

- Hoje vai chover canivete. 

Resposta de V: Vai chover muito. 

- Cada macaco no seu galho. 

Resposta de V: Cada um tem seu lugar. 

C: O adolescente consegue explicar o sentido de todas as frases, mas não 

consegue criar nenhuma frase sozinho.  

Ja: O adolescente consegue dizer o sentido das frases apresentadas e cria duas 

frases, uma com sentido literal e outra no sentido figurado. 
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16º DIA Atividade 1 Módulo 9“Pensar sobre o pensamento?” 

CONDUÇÃO: Essa atividade foi incluída para ser aplicada quase todos os dias, 

somente ao término de atividades mais simples para que as crianças tenham a 

oportunidade de pensar e serem capazes de elaborar respostas. Algumas questões 

que podem ser realizadas são: 

 - Como você encontrou a resposta? 

 - O que/Como você fez para terminar a tarefa?   

- Me diga: O que você entendeu dessa atividade? 

Para explicar às crianças o objetivo dessa atividade, a pesquisadora 

entregou para cada criança uma folha com a ilustração abaixo e contendo a seguinte 

instrução: “Escolha quatro cores diferentes e colora cada parte da figura abaixo com 

uma cor, sendo que duas partes juntas (uma do lado da outra) não podem ter a 

mesma cor”.  A pesquisadora explica as crianças que é muito importante que eles 

façam uma análise e um planejamento antes da execução da tarefa, uma vez que, 

por ser uma atividade com lápis de cor, caso errem, não poderão corrigir. A 

pesquisadora não interfere na atividade caso a criança peça sua ajuda.  

 

DESCRIÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma proposta com atividade mais difícil. 

OBJETIVO: Estimular a metacognição, sobretudo processos de autoavaliação e 

monitoramento. 
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DESEMPENHO 

J: A criança não entende a atividade pinta um quadrinho de cada cor. Quando a 

pesquisadora pergunta o que entendeu da tarefa, diz que pintou uma parte de cada 

cor, como foi pedido. A pesquisadora explica a atividade novamente e entrega uma 

nova folha, a criança consegue seguir a proposta ao pintar os pés do gato, mas logo 

perde a concentração e pinta da mesma forma que o primeiro desenho. 

V: A criança entende a proposta da atividade e realiza a tarefa corretamente. 

Quando a pesquisadora pergunta como fez para terminar a tarefa, a criança 

responde que prestou bastante atenção e sobre o que entendeu sobre a tarefa, 

responde com facilidade toda a condução dita pela pesquisadora. 

C: O adolescente inicia bem a atividade, mas se perde no meio da figura, pede uma 

nova folha para pesquisadora e reinicia atividade. Consegue concluir na segunda 

vez sem cometer erros. No momento das perguntas, diz que estava indo bem, mas 

errou porque foi olhar o desenho de Ja, então se distraiu. Ao perguntar o que 

entendeu da atividade, reproduz bem a condução feita pela pesquisadora. 

Ja: O adolescente realiza a atividade bem concentrada, não conversa e conclui a 

tarefa sem cometer erros. Entende exatamente a proposta da atividade e diz que o 

fato de não conversar ajudou bastante para que concluísse a atividade sem erros. 

 

17º DIA: Atividade 4 Módulo 3“Ligando as figuras” 

CONDUÇÃO: A pesquisadora explica para a tarefa as crianças. Foi entregue para 

cada criança uma folha de sulfite com algumas figuras (desenhos de frutas e 

objetos) e a pesquisadora lê e nomeia tanto as frutas quanto os objetos juntamente 

com as crianças. Explica que elas deverão ligar com um lápis as figuras iguais, ou 

seja, ligar todos que são frutas e depois todos que são objetos. Em seguida a 

pesquisadora explica que o critério será mudado, então entrega outra folha com as 

mesmas figuras e pede para que as crianças liguem uma fruta com um objeto que 

tenham algo em comum, que sejam da mesma cor. 
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Exemplo da folha dada para as crianças inicialmente. 

 

Ligando os objetos e ligando as frutas (critério é a classe: objeto x fruta). 

 

 

Ligando as figuras de mesma cor (um objeto e uma fruta de mesma cor). Observe 

que houve a mudança de critério. Antes era a classe, agora passa a ser a cor. 

 

 

CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma proposta, mas ao término da 

atividade a pesquisadora pediu para que os adolescentes escolhessem quatro 

critérios e recortassem figuras de resvistas construindo uma atividade semelhante 

para que o outro ligasse as figuras de acordo com o critério proposto por.  

OBJETIVO: estimular o pensamento flexível. 
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DESEMPENHO 

 

J: A criança realizou a primeira atividade sem dificuldade, mas se confundiu no 

momento da mudança de critério, apresentando dificuldade na flexibilidade cognitiva. 

V: A criança realiza ambas as atividades sem apresentar dificuldade. Mostrando que 

entendeu bem a condução da atividade. 

C: O adolescente consegue realizar com facilidade as atividades propostas, mas 

tem dificuldade em criar sua própria atividade, só consegue concluir com ideias 

dadas pela pesquisadora. Também realiza a atividade feita por Ja com facilidade, 

apresentou dificuldade na atenção seletiva. 

Ja: O adolescente consegue desempenhar bem todas as atividades propostas sem 

dificuldade. 

 

18º DIA: Atividade 5 Módulo 3“Ligando as figuras 2 – aprendendo a alternar” 

CONDUÇÃO: Esta atividade é muito parecida com a anterior. A pesquisadora 

mostra a folha com algumas figuras contendo crianças e objetos e explica que, nesta 

atividade, elas usarão o lápis para ligar as figuras iguais, da mesma forma que 

realizaram na anterior. Em seguida, a pesquisadora entrega uma nova folha com as 

mesmas figuras e explica que terão que ligar novamente as figuras, mais que dessa 

vez ligarão todas as crianças aos seus respectivos brinquedos.  

 

Exemplo da folha dada para as crianças inicialmente. 
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Ligando as crianças e ligando os brinquedos 

 

 

 

 

 

Ligando as crianças e seus brinquedos (não há um brinquedo específico para cada 

criança; o par ‘brinquedo-criança’ pode ser qualquer um). 

 

 

 

 

 

 

CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma condução feita no 17º dia. 

OBJETIVO: estimular o pensamento flexível. 

 

DESEMPENHO 

J: A criança ouve a instrução da pesquisadora em silêncio, mas se movimenta o 

tempo todo na cadeira, não consegue ficar parada. Após a explicação da 

pesquisadora, a criança pega a folha e inicia a atividade. É inseguro no início, pois, 

acha que esta fazendo errado, mas a pesquisadora o incentiva e diz que ele está 

fazendo corretamente. Então, consegue concluir as duas tarefas propostas sozinho, 

sem cometer erros.  

V: A criança interrompe o instrutor no momento da instrução, pois é agitado e quer 

adivinhar o que é para ser feito, antes do término da instrução. A pesquisadora 

lembra de que a placa que está na sua mão é a de uma orelha, ou seja, que ele 

deveria apenas ouvir a instrução naquele momento. Ao término da instrução a 
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criança realiza a primeira tarefa rapidamente e aguarda J concluir a sua, na segunda 

atividade realiza sem demonstrar nenhuma dificuldade.  

C: O adolescente realiza a primeira tarefa com facilidade, no momento de criar sua 

atividade com recortes de revista, consegue realizar melhor que no dia anterior, se 

sente mais seguro, por saber como realizar e conclui sem auxílio da pesquisadora. 

Ja: Realiza todas as atividades sem dificuldade, assim como no 17º dia. 

 

19º DIA: Atividade 5 Módulo 3“Ligando as figuras 2 – aprendendo a alternar” 

CONDUÇÃO: A pesquisadora pergunta se elas se lembram da atividade realizada 

na sessão passada. Explica que farão uma atividade parecida, mas com uma maior 

quantidade de figuras e explica que, para realizar essa tarefa, terão que ter bastante 

atenção, pois hoje não terá o auxílio, a atividade é ver se eles se lembram da 

instrução dada na sessão anterior. A pesquisadora entrega a primeira folha com as 

figuras contendo flores e animais e pergunta: Como devemos ligar na primeira 

atividade? Em seguida, a pesquisadora entrega uma nova folha com as mesmas 

figuras e pergunta: E agora? Como devemos ligar na segunda atividade? Em 

seguida, a pesquisadora entrega a terceira folha e repete a pergunta. No término da 

atividade, a pesquisadora entrega uma quarta folha as crianças e uma caixa de lápis 

de cor e diz que dessa vez nós temos um maior conjunto de figuras e maior número 

de critérios a serem ligados e pede para que as crianças liguem cada critério com 

uma cor diferente de lápis de cor. 

 

CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma condução adaptando a mesma 

proposta feita no 17º e 18º dia. 
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Exemplo da folha dada para as crianças inicialmente. 

 

Ligando as flores e ligando os animais 

 

Ligando flores e animais alternadamente: flor – animal – flor – animal.(não há uma 

ordem correta, pode ser qualquer uma, desde que atenda à alternância flor-animal). 
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4ª folha - Exemplo da folha dada para as crianças inicialmente. 
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Ligando as flores os animais e os objetos 

 

 

Ligando flores, animais e objetos alternadamente: flor – animal – objeto – flor – 

animal - objeto. (não há uma ordem correta, pode ser qualquer uma, desde que 

atenda à alternância flor-animal, objeto), 
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DESEMPENHO 

J: A criança pergunta o que iremos jogar hoje. A pesquisadora relembra a lista de 

esquema diário e diz assim que concluirmos todas as atividades listadas na lousa, 

escolheremos um jogo. A pesquisadora pergunta se ele se lembra como realizar a 

atividade. A criança responde que sim, diz que deve ligar as figuras iguais e inicia a 

atividade. Realiza a primeira tarefa sem demonstrar dificuldade, mas no momento de 

intercalar as figuras, fica inseguro e comete alguns erros, dizendo que a atividade 

estava difícil. A pesquisadora o auxilia apenas para que ele retome o que está 

ligando da forma correta e J consegue finalizar a tarefa. 

V: A criança consegue aguardar a instrução da pesquisadora, o que não fez nas 

sessões anteriores, e inicia sua tarefa, V consegue realizar a atividade sem auxílio 

da pesquisadora. 

C e Ja: Ambos os adolescentes realizaram as atividades sem demonstrar 

dificuldade, trabalharam melhor em dupla do que nas sessões passadas, um auxiliou 

na atividade. 

 

20º DIA: Atividade 6 Módulo 4“Sinal-Movimento 1 – atenção para ouvir” 

CONDUÇÃO: A pesquisadora explica as crianças que elas devem combinar um 

sinal e os seus movimentos correspondentes. Por exemplo, o combinado pode ser 

que, quando a pesquisadora disser “A”, elas devem bater palmas e, quando disser 

“B”, devem bater o pé no chão. A pesquisadora pede para que as crianças fiquem 

em pé e verbaliza algumas sequências aleatoriamente (exemplo: B – A – A) e elas 

devem realizar os movimentos correspondentes, um a um, enquanto a pesquisadora 

vai falando cada um deles. Quando uma criança vence (consegue realizar todos os 

comandos sem errar) é a vez dela dizer qual será o sinal e os seus movimentos.  

OBJETIVO: estimular controle inibitório e atenção auditiva; envolve controlar o 

comportamento de acordo com uma regra/comando verbal. As mudanças nas 

correspondências sinal-movimento requerem flexibilidade comportamental. 

CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Ambos os adolescentes faltaram nesta 

sessão. 
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DESEMPENHO 

J: A criança tem dificuldade em ouvir a instrução até o fim, interfere a todo momento 

empolgado com a atividade, quer criar suas próprias regras. A pesquisadora o 

lembra de que a placa que está em suas mãos no momento da instrução é o da 

orelha, isso significa que ele deve ouvir atentamente. J ouve a instrução, mas não 

consegue parar de se movimentar na cadeira. J gosta da brincadeira, mas perde 

algumas vezes, pois é impulsivo, se preocupa mais com os movimentos de V do que 

com o comando da pesquisadora. J vence uma rodada e, então, é sua vez de dar o 

comando. Mostra-se muito ansioso e não consegue dar o comando de forma 

correta, diz que toda vez que disser a letra A devemos imitar uma galinha e a letra B 

dar uma volta. Mas ele repete à letra A na maioria das vezes, pois acha divertido ver 

V e a pesquisadora imitando galinha. 

V: A criança ouve a instrução, mas se mostra tímido no início da brincadeira, vai se 

soltando e se sentindo confiante com o passar do tempo. V se mantem atento e 

vence a maioria das rodadas. Quando é sua vez de dar o comando determina que 

quando ele disser CADEIRA devemos nos sentar e quando ele disse TETO 

devemos ficar em pé.  

Ao término da brincadeira, a pesquisadora conversa com as crianças e pergunta 

sobre o que elas acharam da brincadeira, qual parte acharam mais difícil e qual 

acharam mais fácil. J diz que a brincadeira é fácil, o difícil é se movimentar ao 

mesmo tempo em que tem que prestar muita atenção. J diz que a brincadeira é fácil, 

só é cansativa, pois, tem que se fazer muitos movimentos que o deixam cansado. 

 

21º DIA: Atividade 1, Módulo 7 “Leitura e contagem de história” (Quadrinho da 

Turma da Mônica). 

CONDUÇÃO: Mesma descrição e o mesmo objetivo descrito no 3º dia. 

CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma condução, mas utilizando um 

quadrinho da turma da Mônica Jovem. 
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DESEMPENHO 

J: A criança demonstra uma pequena melhora em relação à atividade realizada no 

terceiro dia. J não constrói uma estória; já consegue dizer o que aconteceu 

mantendo uma sequência, mas ainda não consegue observar a piada contida na 

estória. Na sua vez de ouvir a estória contada por V, a criança se agita e não 

consegue permanecer parado. A pesquisadora tem que interromper várias vezes, 

dizendo que, para prestar atenção ao colega, ele precisaria ficar sentado ouvindo.  

Estória contada por J: Mônica estava passeando no parque e encontrou a Magali, o 

Cebolinha e o Cascão e os convidou para brincar com ela. 

V: A criança, assim como na atividade do terceiro dia, conta a estória muito rápido e 

muito baixo, consegue contar apenas o que está em cada quadrinho, mas não 

consegue construir uma estória. V ouve atentamente a estória contada por J, mas 

quando percebe que o colega se atrapalha e para pra pensar, V quer falar por ele. A 

pesquisadora interrompe quando isso acontece e o lembra que a placa que está em 

suas mãos é o da orelha que aquele era o momento de ouvir. 

Estória contada por V: A Mônica estava no parque e queria brincar de gangorra, 

encontrou a Magali e a chamou para brincar com ela, mas a Magali saiu e a Mônica 

ficou sem entender nada, e ela volta com o Cebolinha e o Cascão, pois, como a 

Mônica é gordinha, precisaria de mais peso de um lado da gangorra para poderem 

brincar.  

http://3.bp.blogspot.com/_GW5W0quoXZQ/TD33Gw9oTqI/AAAAAAAAAZc/vj87dnlqZYg/s1600/Image1[1].jpg
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C: O adolescente ainda tem dificuldade para organizar suas ideias e criar uma 

estória, mas consegue criar a estória sem o auxílio da pesquisadora, o que não 

conseguiu fazer no 3º dia. C é bom ouvinte e tem um excelente comportamento 

durante as sessões. 

Ja: O adolescente constrói uma estória mais elaborada comparado com o 3º dia, 

utilizando melhor sua memória de trabalho durante a tarefa. 

 

22º DIA: Atividade 1, Módulo 3 -“Categorização de ideias” (adaptação com o jogo 

UNO). 

CONDUÇÃO: Nesta atividade apresenta a mesma proposta que a atividade do 2º 

dia, mas em vez de utilizar objetos com formas, cores, tamanho e espessuras 

diferentes, foi utilizado o jogo UNO. O jogo é composto por cartas com 4 cores 

(vermelha, amarela, azul e verde), cada cor tem um conjunto de números de 0 a 9. A 

pesquisadora explica as regras do jogo às crianças: cada jogador vai pegar 7 cartas 

e o restante das cartas ficam empilhadas no centro da mesa viradas para baixo. A 

pesquisadora vira uma carta no centro da mesa para iniciar o jogo, começa a criança 

que ganhou no par ou ímpar, ela deve jogar uma carta da mesma cor ou do mesmo 

número da que está sobre a mesa. Caso não tenha, o jogador deve comprar uma 

das cartas que estão no centro da mesa, se a carta comprada não for a que precisa 

ele passa a vez ao outro jogador. Existem no jogo cartas chamadas especiais: 

coringa + 4 = jogador que tiver essa carta ao jogá-la, além de escolher uma cor para 

próxima jogada ainda faz o adversário comprar 4 cartas; carta + 2= pode ser jogada 

para que o outro jogador compre 2 cartas do monte no centro da mesa, mas ela só 

pode ser lançada se for da mesma cor que a carta que estiver na mesa; carta pula a 

vez = essa carta é um zero cortado ao meio e também tem as quatro cores, quando 

lançada, pula a vez do adversário; carta vira a jogada = essa carta são 2 flechas e 

também tem as quatro, quando lançada ela inverte a ordem da jogada; carta coringa 

= essa carta é um círculo contendo as quatro cores, o jogador que lançar essa carta 

pode mudar a cor da jogada. O jogador que fica com apenas uma carta na mão deve 

gritar UNO, caso não o faça tem que comprar 3 cartas do monte. Vence o jogador 

que terminar com as cartas primeiro. 
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CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma condução. 

OBJETIVO: estimular a organização de ideias, flexibilidade cognitiva e o controle 

inibitório. 

DESEMPENHO 

J: A criança já conhece o jogo, mas demonstra dificuldade na hora de jogar, 

consegue lançar as cartas de acordo com a cor, mas não sabe o momento certo de 

lançar as cartas coringas e não lança as cartas quando têm o mesmo número, caso 

elas sejam de cor diferente, mostrando que mantém apenas a categorização por cor. 

J se demonstra agitado e se cansa rápido do jogo, pergunta a todo momento a 

pesquisadora qual jogo irão jogar depois, a pesquisadora o orienta e diz que 

seguiremos a rotina de acordo com o que foi escrito na lousa. Ele se senta e 

continua a jogar, mas precisa do auxílio da pesquisadora para realizar algumas 

jogadas. 

V: A criança conhece bem o jogo, joga com facilidade, mas é muito competitiva e 

agitada, quando J demora para lançar ele diz: “Vai logo!”. A pesquisadora o orienta 

de que ele deve esperar a sua vez e que, neste jogo, é preciso pensar para jogar a 

carta certa, pois, se fizer a jogada sem pensar, pode errar. A criança ouve a 

orientação e se acalma. 

C e Ja: Ambos os adolescentes compreendem bem as regras e jogam sem 

dificuldades.  

 

23º DIA: Atividade 11, Módulo 4 - “Tapão 1 – animais” 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=s-lQOIAApoHEUM&tbnid=R3rcoxvHz39OYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.crazynews.com.br/jogar-uno-online/&ei=X0WXUrmaCMmk0QXAnIFg&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNGWjyGC-ltmPXsKXciqb7KH86k72g&ust=1385731785154782
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CONDUÇÃO: A pesquisadora explica para as crianças que o jogo de hoje é um jogo 

de cartas e que nestas cartas existem desenhos com 2 animais: cachorro e gato, 

com laços de cores diferentes, verde, branco, rosa e azul. Antes de iniciar a rodada, 

deve-se selecionar qual será o animal alvo e a cor de seu laço, ou seja, o animal 

que, quando for lançado à mesa, todos deverão ‘bater’. As cartas serão lançadas 

uma por vez na mesa pela pesquisadora sem que as crianças vejam. Se a carta 

lançada à mesa for a do animal com a cor do laço alvo, as crianças devem bater 

com a mão sobre o monte. A primeira a bater leva todas as cartas da mesa. Ganha 

o jogo que tiver mais cartas. A criança que bater no monte incorretamente, ou seja, 

sem que tenha sido lançada a carta do animal alvo, ajuda para que a outra criança 

leve o monte que está sobre a mesa. Para que não tenha privilégios, a pesquisadora 

pede para que as crianças se sentem na cadeira e mantenham suas mãos na orelha 

até que a carta seja lançada. 

CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma condução, mas ao invés da 

pesquisadora lançar as cartas sobre a mesa, eram os próprios adolescentes que 

realizam essa tarefa. 

 

 

 

 

OBJETIVO: estimula a atenção seletiva e controle inibitório. 

 

DESEMPENHO 
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J: A criança gosta do jogo e, diferentemente das outras sessões, não pede nenhuma 

vez para trocar o jogo. Parece inseguro e bate por último na maioria das vezes, às 

vezes que consegue bater primeiro é porque bateu errado, por exemplo: o comando 

era cachorro com laço azul, assim que J vê a cor azul bate no monte, quando na 

verdade a carta que foi lançada foi a do gato. A pesquisadora está sempre 

orientando para que as crianças fiquem atentas e prestem bastante atenção na hora 

da jogada. J atende ao comando de manter as mãos na orelha, mas fica 

praticamente deitado na mesa para que sua mão fique mais próxima. A 

pesquisadora tem que chamar sua atenção várias vezes e pedir para que se sente 

direito para que o jogo possa prosseguir.  

V: A criança é agitada e também disputa com J deitando sobre a mesa para ver 

quem fica mais próximo das cartas. Com a orientação da pesquisadora, V se senta 

da forma correta, mais quando vê que J está com a mão mais próxima das cartas do 

que ele se comporta da mesma forma que J para não ficar em desvantagem, então 

por diversas vezes a pesquisadora chama a atenção para a postura. V é mais rápido 

e bate primeiro no monte a maioria das vezes, mas assim como J ele também bate 

errado por diversas vezes, pois se precipita e age impulsivamente.  

C: O adolescente apresenta dificuldade na atenção seletiva, pois bate por último na 

maioria das jogadas. Não comete erros, mostrando não ter problemas com o 

controle inibitório. 

Ja: O adolescente é bastante atento nas jogadas e bate primeiro a maioria das 

vezes. Bate nas cartas precipitadamente algumas vezes, mas nada que interfira em 

seu desempenho. 

 

24º DIA: Atividade não retirada do PiaFex – Jogo STOP 

CONDUÇÃO: Antes de explicar as regras do jogo para as crianças, a pesquisadora 

pede para que elas digam o maior número de frutas que conhecem, após ouvir a 

resposta das crianças pede para que elas digam o maior número de animais que 

conhecem, em seguida explica que o jogo de hoje será para ver quem conhece mais 

nomes de pessoas, animais, frutas e cores. A pesquisadora entrega uma folha para 

cada criança já com a proposta do jogo pronta e explica que será sorteada uma letra 
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(as letras são retiradas de um saquinho que contém todas as letras do alfabeto nele) 

e cada tema deve ser respondido conforme a letra sorteada. Quem conseguir 

preencher todos os temas primeiro grita “STOP”, paralisando totalmente a escrita 

dos demais participantes. Todas as respostas serão avaliadas pela pesquisadora, 

para respostas invalidas ou não preenchidas o participante fica com 0 pontos, para 

respostas iguais 5 pontos para cada participante e para respostas corretas e 

diferentes o participante tem 10 pontos. Vence a criança que somar mais pontos 

depois de toda a tabela preenchida. Segue um exemplo da atividade: 

 

NOME 

 

FRUTA 

 

ANIMAIS 

 

COR 

 

TOTAL 

 

Ana 

 

amora 

 

avestruz 

 

azul 

 

40 

 

Bianca 

 

banana 

 

baleia 

 

bege 

 

40 

 

CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma condução, mas com mais critérios na 

tabela.  

 

NOME 

 

FRUTA 

 

ANIMAIS 

 

COR 

 

CARRO 

 

CIDADE 

 

PAIS 

 

TOTAL 

 

Ana 

 

amora 

 

avestruz 

 

azul 

 

Audi 

 

Andradina 

 

Austrália 

 

70 

 

Bianca 

 

banana 

 

baleia 

 

bege 

 

Brasília 

 

Barueri 

 

Bélgica 

 

70 

 

OBJETIVO: estimula a atenção seletiva, memória de trabalho e o monitoramento.  

DESEMPENHO 

J: A criança demonstra muita dificuldade já no início da sessão. Quando a 

pesquisadora pede para que eles digam os animais e as frutas que eles conhecem, 

J fala poucos nomes, pois não consegue se lembrar. J é resistente quando a 

proposta da atividade envolve leitura ou escrita. A pesquisadora explica que ele 

pode escrever da forma que sabe, depois corrigimos as palavras que estiverem 
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escritas de forma errada. Apesar de contrariado, ele aceita participar do jogo. J 

perde a maioria das jogadas, pois escreve mais devagar que V e acaba deixando 

muitos espaços em branco. Ao término de cada rodada e da soma do total dos 

pontos, a pesquisadora o incentiva pedindo para que ele diga oralmente às palavras 

que deixou em branco, mesmo demorando um pouco para pensar consegue 

responder na maioria das vezes dessa forma. 

V: A criança fica empolgada, pois diz que adora esse jogo. Sente dificuldade para 

lembrar os nomes porque fica muito agitado e não consegue lembrar as palavras. V 

vence a maioria das jogadas, pois é mais rápido na escrita, mais ainda assim 

também deixou algumas lacunas sem preencher, pois não se lembrava dos nomes.  

C: O adolescente entende a proposta da atividade e consegue ter um bom 

desempenho durante o jogo. Sua maior dificuldade é se lembrar de nomes de 

cidades e de Países, apresentando dificuldade em utilizar a memória de trabalho. 

Ja: O adolescente também entende bem a proposta da atividade e consegue vencer 

o jogo, por ser mais rápido e se lembrar dos critérios com mais facilidade. Sua maior 

dificuldade é lembrar nomes de carros.   

 

25º DIA: Atividade 9, Módulo 4 ”Brincadeira do amarrado em você” + Montagem de 

quebra-cabeça. 

CONDUÇÃO:A pesquisadora e explica que na atividade de hoje eles deverão 

montar um quebra cabeças contendo 60 peças, mas que, para isso, eles precisariam 

ficar amarrados, então a pesquisadora amarra um dos braços da criança com o do 

colega, com uma fita macia para não machucar, e pede para que as crianças iniciem 

a montagem e os orienta de que todos os movimentos devem ser coordenados e 

combinados entre eles. 

OBJETIVO: estimular a cooperação, negociação. A criança precisa moldar seu 

comportamento ao comportamento do colega, deve considerar a perspectiva do 

outro. Envolve inibição de comportamentos inadequados (controle inibitório) e 

flexibilidade, autorregulação e heterorregulação. 
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CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma condução, mas o quebra-cabeça 

continha 100 peças. 

 

DESEMPENHO 

J: A criança acha a ideia divertida no início, mas quando percebe que não consegue 

se mover da maneira que está acostumado, fica impaciente e pede a todo momento 

para beber água. A pesquisadora explica que para a realização dessa tarefa ele 

precisaria de concentração e combinar os movimentos com V. A criança demonstra 

muita dificuldade em trabalhar em dupla, J não auxilia muito V, apenas faz os 

movimentos que V o pede para fazer.  

V: A criança tem iniciativa e conduz à atividade todo o tempo, direciona os 

movimentos de J tornando possível a construção do quebra-cabeça. V se mostra 

mais paciente com J do que as sessões anteriores foi capaz de conduzir a atividade 

sem ficar bravo e agitado, entendendo que aquilo não se tratava de uma 

competição. 

Ao término da atividade, a pesquisadora pergunta como se foi difícil montar o 

quebra-cabeça e por que. J responde que foi muito difícil, porque ele não conseguia 

se mexer direito e o quebra-cabeça também era difícil de montar. V responde que foi 

muito difícil principalmente porque J não ajudou muito, mas que foi divertido.  Em 

seguida a pesquisadora pergunta: Como fizeram para terminar a tarefa? J diz que 

colaborava com V quando ele pedia algum movimento para que pudesse pegar a 

peça necessária. V responde que combinando os movimentos com J era possível 

pegar a peça e coloca-la no lugar. 

C: O adolescente não mostra iniciativa na construção do quebra-cabeça, aguarda os 

comandos de Ja, tem muita dificuldade em desenvolver a autorregulação, mas 

consegue auxiliar bem o colega.  

Ja: O adolescente tem muita iniciativa e trabalha bem tanto com a autorregulação 

como com heterorregulação, auxiliando C o tempo todo. Consegue trabalhar bem 

em conjunto e tem um bom desempenho na atividade proposta. 
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26º DIA: Atividade 10, Módulo 4 ”Atenção à música” + Jogo “Pega-Varetas”. 

CONDUÇÃO: A pesquisadora inicia a sessão dizendo que ouviremos uma música, 

mais que precisaríamos de muita atenção, pois, juntamente com a música, 

jogaríamos um jogo, então além da atenção nas regras do jogo, precisariam ter 

atenção às instruções que serão dadas sobre a música. Foi colocada a música 

“Aquarela”, do compositor Toquinho, e as crianças deveriam bater palmas quando 

uma palavra específica fosse cantada (ex: nomes de cores; folha/papel). A música 

foi tocada uma vez para que eles treinassem os comandos antes de iniciarem o 

jogo, o comando das palavras mudava a cada partida do jogo.  

Em seguida a pesquisadora explica a regra do jogo “Pega-Varetas”. Cada vareta 

tem um número de pontos definido pelas cores, então cada criança poderá fazer 

mais ou menos pontos de acordo com o número e cores de varetas que 

conseguirem pegar. A pesquisadora mistura as varetas sobre a mesa de forma 

aleatória, então as crianças devem retirar uma vareta por vez sem tocar nas outras 

varetas a criança pode pegar com as mãos ou com o auxílio de outra vareta, o 

intuito é pegar o maior número de varetas possível. A pesquisadora também as 

orienta de que quando não for a vez dela de jogar, não é permitido balançar e nem 

atrapalhar a vez do outro e que, ao final, cada um somará os pontos das varetas que 

conseguiu pegar, lembrando que a música toca enquanto eles jogam, e a criança 

que não fizer o movimento proposto ao comando dado na música, fica sem jogar 

uma partida do jogo “Pega Varetas”. 

 

OBJETIVO: estimular a atenção seletiva auditiva. Aumentar o número de palavras 

às quais as crianças têm que prestar atenção e, depois, inverter ou mudar os 

comportamentos correspondentes aumenta a demanda sobre a memória e estimula 

a flexibilidade cognitiva. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=GI9rzUhDobubuM&tbnid=-HKfVMOGPZ-YPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lemfafiuv.pbworks.com/w/page/43941078/Atividades matem%C3%A1ticas&ei=02CXUsm9HZGvkAe60ID4DQ&bvm=bv.57155469,d.eW0&psig=AFQjCNFYbyXueyZdshb-Tydjdvs-NpXyRg&ust=1385738798742803
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DESEMPENHO 

J: A criança consegue realizar os movimentos propostos de acordo com a música, 

quando a atividade é realizada individualmente sem incluir o jogo. J é agitado e 

impaciente, o que o leva a cometer alguns erros. No momento do jogo, J demonstra 

dificuldade em pegar as varetas sem mover as outras, é muito impulsivo e não 

pensa qual vareta está mais fácil de pegar, quer pegar a varinha preta 

independentemente de onde ela está, o que o faz perder a maioria das jogadas. 

Quanto ao comando da música, só consegue realizar os movimentos quando não 

está jogando, quando é sua vez de jogar não consegue prestar atenção na música e 

não realiza o movimento proposto perdendo a vez no jogo. J apresentou dificuldade 

tanto na atenção seletiva auditiva quanto na flexibilidade cognitiva. 

V: A criança realiza os movimentos de acordo com os comandos dados ao ouvir a 

música sem demonstrar dificuldade. Ao unir esses movimentos ao jogo se atrapalha 

um pouco, se está na vez de jogar larga o que está fazendo para realizar o comando 

e acaba movendo as demais varetas, em algumas jogadas se concentra no jogo e 

desliga sua atenção para música. De uma modo geral V teve um bom desempenho, 

demonstrou um pouco de dificuldade na flexibilidade cognitiva. 

C: O adolescente apresenta dificuldade na flexibilidade cognitiva. Tem um bom 

desempenho no jogo, mas não consegue alterar seu comportamento no momento 

em que ouve a palavra comando cantada durante a música. 

Ja: O adolescente tem bom desempenho durante o jogo e consegue realizar todos 

os comandos solicitados pela pesquisadora, apresentando bom desempenho na 

atenção seletiva auditiva e na flexibilidade cognitiva. 

 

27º DIA: Atividade não retirada do PiaFex – “Jogo CADÊ” 

CONDUÇÃO: Antes de apresentar o jogo, a pesquisadora entrega a cada criança 

uma folha diferente com uma imagem de “onde está Wally?”, explica que elas 

devem observar atentamente a figura e localizar onde está o personagem. Então 

mostra a elas um papel a parte com a imagem do Wally. O jogo “Cadê” é composto 

por cartas que estão divididas em nível fácil, médio e difícil, e por 4 tabuleiros com 

desenhos na frente e no verso. Cada carta vem com a imagem a ser localizada o 
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tabuleiro que está e o nível correspondente, sendo que o jogo será iniciado pelo 

nível fácil.  As crianças devem jogar o dado para saber quem será o primeiro, a 

criança que tirar o maior número jogando o dado inicia a jogada. Elas devem 

localizar no tabuleiro a figura apresentada na carta em até 30 segundos, caso não 

consiga localizar, a carta é embaralhada juntamente com o monte para ser sorteada 

novamente e, se a criança localizar a carta, fica com ela para que os pontos sejam 

somados ao término da jogada. Vence a criança que tiver mais pontos. 

 

                 
Folha entregue para V.              Folha entregue para J. 

 

CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma condução.  

OBJETIVO: estimula a atenção seletiva e envolve inibição de comportamentos 

inadequados (controle inibitório). 

J: A criança não cria uma estratégia no momento da observação, observa a figura 

como um todo e direciona seu olhar para todos os lados da figura, depois de um 

determinado tempo diz à pesquisadora que não consegue achar e observa muito a 

outra criança, pois quer localizar primeiro. A pesquisadora o orienta e diz para ele 

escolher partes da figura e observar uma parte de cada vez e explica que não é uma 

competição e que ele precisa se concentrar na sua figura, então ele segue a 

instrução, demora um pouco mais de tempo, mas consegue localizar Wally. J, no 

momento do jogo, começa a se agitar e quer ficar segurando o dado, não espera a 

vez de V jogar, quer localizar junto e fica o tempo todo dizendo que já achou e que 

está muito fácil, fazendo com que V se distraia. A pesquisadora o orienta e diz que a 

criança que atrapalhar a vez do colega perderá a vez de jogar. Após a orientação J 

consegue apenas observar mais por pouco tempo, logo se agita novamente, 

perdendo várias vezes sua vez, por conta de seu comportamento inadequado. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=sL_RLx7HwtC8hM&tbnid=SMyCgY2xGIdeeM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://falafil.com.br/fala-fil/onde-esta-wally/&ei=rX6XUq7XMcmrkAenmIHIDA&psig=AFQjCNEK3p6DDkrAqa6N2SPhIa7TYqqjzg&ust=1385746477890033
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Durante todo o jogo conseguiu localizar a figura dentro do tempo determinado por 

poucas vezes. J demonstra dificuldade tanto na atenção como no controle inibitório. 

V: A criança consegue se concentrar no momento em que tenta localizar Wally, 

demora um pouco para encontrá-lo, mas é persistente e consegue localizar sem o 

auxílio da pesquisadora. No momento do jogo também é impaciente e quer localizar 

a figura mesmo quando é a vez da outra criança, fazendo com que J se distraia. A 

pesquisadora dá a mesma orientação que deu a J, e a ele também consegue se 

manter quieto por pouco tempo. Durante toda a jogada consegue localizar a maioria 

das figuras dentro do tempo determinado. V consegue se manter atento, mas 

demonstra dificuldade no controle inibitório. 

C: O adolescente consegue se concentrar, mas demora para localizar a figura 

proposta. C não apresentou dificuldade em manter a atenção seletiva nem no 

controle inibitório. 

Ja: O adolescente não apresenta nenhum comportamento inadequado durante 

nenhuma sessão, apresenta boa atenção seletiva durante toda a jogada. 

 

28º DIA: atividade não retirada do PiaFex “Reconhecendo as emoções” 

CONDUÇÃO: Inicialmente a pesquisadora explica as crianças sobre como as 

pessoas podem se sentir tristes, surpresas, chateadas, etc., e que, cada vez que 

estão com um desses sentimentos, consegue-se perceber que tem algo diferente 

acontecendo. Entretanto, quando alguém está triste, por exemplo, nem sempre dá 

pra se perceber. Os pais podem chegar em casa cansados, mas os filhos não 

percebem e ficam insistindo para que eles os levem até o shopping, não 

reconhecendo o cansaço que eles estão sentindo. Por isso, vamos testar suas 

habilidades para ver se vocês percebem o que uma pessoa está sentindo. A 

pesquisadora apresenta para as crianças carinhas com expressões faciais de 

sentimentos diversos, cabendo às crianças identificarem qual o tipo de sentimento 

estava representado. Na medida em que cada carinha era mostrada e as crianças 

descobriam qual era o tipo de sentimento, elas eram solicitadas a falar um exemplo 

de situação que as deixava daquele jeito. 
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                   Pensativa         Aprontando/Armação                 Choro 

 

Alegria  Cansaço/Sono/Desprezo                    Raiva 

 

Assustada 

OBJETIVO: envolve inibição de comportamentos inadequados (controle inibitório). 

 

DESEMPENHO 

J: A criança tem muita dificuldade em reconhecer as expressões nos desenhos 

consegue identificar apenas três, alegria, choro e raiva. No momento de dizer que 

situações o deixam assim, J responde: ALEGRIA: “Quando eu ganho presente”, 

RAIVA “Quando meus colegas na escola me xingam”, APRONTANDO/ARMAÇÃO: 

“Quando vou fazer alguma coisa que minha mãe não deixa”, CHORO: “Quando 

minha mãe me bate”, as demais expressões J não soube responder. A criança 

demonstra muita dificuldade em lidar com sentimentos e não consegue inibir seus 

comportamentos inadequados durante todas as sessões. 

V: A criança nomeia todas as expressões, apenas na expressão de PENSATIVA diz 

que é de dúvida, demonstra muita dificuldade em falar sobre seus sentimentos em 

quando se sente em cada uma das situações apresentadas. Em todas as 
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expressões que lhe eram apresentadas diz: “Ah, sei lá”, a única coisa que diz é que 

está sempre ALEGRE. V demonstra dificuldade em inibir seus comportamentos 

inadequados, mas apresentou uma melhora comparado com as sessões anteriores.  

C: O adolescente consegue identificar bem as expressões nos desenhos, mas tem 

dificuldade em falar sobre em que situação o deixa assim. Diz que não sabe dizer. 

Ja: O adolescente consegue reconhecer e nomeia todas as expressões dos 

desenhos. Diz que fica muito PENSATIVA quando está na escola, 

APRONTANDO/ARMAÇÃO, quando vai fazer algo que sua mãe não deixa, CHORO, 

quando se machuca, ALEGRIA, quando vai viajar, fica CANSADA de tanto estudar, 

fica com RAIVA quando suas colegas na escola ficam mexendo com ela, e 

ASSUTADA, quando vê insetos. 

 

29º DIA: Atividade 3, Módulo 3 “De olho na Ideia principal e nos detalhes” 

CONDUÇÃO: Mesma proposta feita no 8º dia, só que aumentando o grau de 

dificuldade. Inicialmente a pesquisadora apresentada três figuras de cada item e diz 

que a criança responsável por aquele item devia sugerir o que os três desenhos 

tinham em comum, até que acertasse a característica determinada pela 

pesquisadora. Concluída esta etapa, todas as figuras foram expostas na mesa e 

cada criança deveria formar o seu trio de cartas, diferente da formação original, 

cabendo à outra criança verificar qual a característica em comum. 

CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma condução inicial dada para as 

crianças, mas ao término da atividade, a pesquisadora pediu para cada adolescente 

montar um pequeno texto sobre cada trio de figuras montadas. Em seguida, cada 

um leria o texto do outro e ao final comentariam juntamente com a pesquisadora 

sobre os textos. 
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OBJETIVO: estimular a organização de ideias e flexibilidade cognitiva 

DESEMPENHO 

 

J: A criança tem dificuldade em dizer o que as figuras têm em comum, consegue 

separá-las em dois grupos, o primeiro com a figura de animais (elefantes e leões) e 

o segundo com figuras de pessoas. Quando observa a classificação que V fez 

consegue entender melhor, então classifica com o grupo de profissões incluído 

todas as figuras, exceto os animais e a figura da mãe, que não consegue encaixar 

em nenhum grupo. Observa a montagem de V e diz que esportes e arte também são 

profissões. 

V: A criança consegue classificar todas as figuras corretamente exceto o grupo 

família, pois cria um grupo de animais e deixa a figura da mãe segurando o bebê de 

fora, pois diz que ela não se encaixa em nenhum grupo.  

C: O adolescente classifica todos os trios sem demonstrar dificuldade, apresentado 

uma evolução na organização de ideias quando comparado ao 8º dia. No momento 

da construção do texto, se atrapalha um pouco e precisa do auxílio da pesquisadora 

para organizar suas ideias em uma forma escrita. C realiza a leitura do texto escrito 
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por Ja sem dificuldade, no momento da discussão o adolescente diz o que poderia 

ter escrito, pois, consegue ter mais ideias se baseando no texto escrito por Ja.  

 

30º DIA: Atividade não retirada do PiaFex “Treino para Metacompreensão” 

CONDUÇÃO: A pesquisadora entrega para cada criança uma fábula “A raposa e o 

corvo” e pede para que elas leiam silenciosamente, mantendo muita atenção. Em 

seguida, a pesquisadora recolhe as histórias e entrega uma folha contendo uma 

interpretação de texto referente à história e pede para que as crianças respondam 

sem consultar no texto, com o intuito de verificar se elas compreenderam bem o 

texto. Após corrigir as respostas, a pesquisadora pede para que elas contem a 

fábula em voz alta. 

CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma condução inicial dada às crianças e o 

mesmo texto trabalhado, mas em vez de responderem a uma interpretação e 

contarem o texto em voz alta, a pesquisadora pediu para que os adolescentes 

primeiramente grifassem as partes da fábula que acreditam valer a pena destacar, 

em seguida pediu para que elaborassem quatro questões relacionadas ao texto para 

que o outro respondesse. 

A raposa e o corvo 

Depois de ter roubado um pedaço de queijo no mercado, um corvo voou até o galho 

de uma árvore para saborear a deliciosa refeição. 

Uma raposa que passava por ali, ao ver o queijo, tentou enganar o corvo: 

- Como você é bonito! – disse a ele. – No reino animal, as suas pernas são as que 

mais brilham! Mas infelizmente temos que tapar nossos ouvidos quando você canta! 

Sua voz é tão feia que nos dá vontade de chorar. 

O quê? Você vai ver como o meu canto é belo! – respondeu o corvo. 

Ao abrir o bico para cantar, deixou o pedaço de queijo cair, e a raposa, esperta, o 

pegou. 

Se você não quer se dar mal, não responda à provocação dos malvados. 

                   São Paulo: Caramelo, 2001. P.38. La Fontaine. Meu livro de 

fábulas. 

Interpretação 

1) Qual o título da fábula? 
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2) Quais os personagens principais da fábula? 

3) Que alimento o corvo roubou e onde? 

4) Qual foi a provocação que a raposa fez para o corvo? 

OBJETIVO: trabalhar estratégias que possibilitem uma melhor compreensão do 

texto. 

DESEMPENHO 

J: A criança continua resistente quando se trata de leitura ou escrita, demora mais 

para fazer a leitura, mais consegue realizá-la sozinho. No momento de responder as 

perguntas, sente muita dificuldade em escrever, consegue responder apenas as 

duas primeiras perguntas, as demais ele diz que não se lembra. No momento de 

contar a fábula, consegue contar o que aconteceu na fábula, comete algumas trocas 

de personagens sobre o que aconteceu mais V logo o corrige. Como ouvinte J 

mostra uma evolução comparada as sessões anteriores, mas ainda se mexe muito 

na cadeira, mas não interrompe V nenhuma vez. 

V: A criança consegue responder a todas as perguntas. Demonstra um melhor 

desempenho no momento de contar a fábula comparada ao 21º dia. Consegue 

contar com um tom de voz um pouco mais alto e se lembra bem de alguns detalhes. 

Como ouvinte ainda se mostra impaciente e interrompe J algumas vezes, querendo 

contar a fábula por ele. 

C: O adolescente lê a fábula atentamente, no momento durante a leitura em que 

precisa grifar partes da fábula, C diz que tudo é importante e grifa toda a fábula. Na 

elaboração das perguntas, pede auxilio da pesquisadora, só assim inicia a tarefa. C 

só consegue responder as questões elaboradas por Ja consultando a fábula, mesmo 

sendo uma fábula pequena, o adolescente não se lembra de muitas das 

informações. C apresenta muita dificuldade na compreensão de leitura. 

Ja: O adolescente lê a fábula atentamente, no momento da leitura grifa partes da 

fábula que acredita serem mais importantes, elabora as quatro questões com 

facilidade e também responde com facilidade as questões elaboradas por C. Ja 

mostrou ter compreendido bem a fábula. 
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31º DIA: Atividade 12, Módulo 4 – “Tapão 2 – Vogais e números” 

CONDUÇÃO: Atividade similar ao 23º e 24º dia. A pesquisadora explica as crianças 

que este é um novo jogo com cartas, só que nestas cartas temos um número ou 

uma letra do alfabeto escrito, os números vão de 1 a 5 e as letras do alfabeto de A a 

Z. A cada rodada uma criança escolherá uma letra do alfabeto e um número para 

serem utilizados como alvo. A pesquisadora irá virar as cartas na mesa uma a uma e 

sempre a carta lançada sobre a mesa for à letra ou o número escolhido como alvo 

as crianças devem bater sobre a carta, a criança que bater por último além de ficar 

com todas as cartas da mesa, deverá pegar duas cartas do monte sem olhar e 

responder a pergunta que será feita pelo condutor. Exemplo: a criança virou a carta 

com o número três e a carta com a letra A, então a pesquisadora pede para que a 

criança diga em um minuto três animais com a letra A. criança que bater. Ganha o 

jogo quem tiver menos cartas na mão. 

CONDUÇÃO DOS ADOLESCENTES: Mesma condução dada às crianças. 

OBJETIVO: estimula a atenção seletiva e controle inibitório. Porém ao incorporar a 

nova regra, aumenta a demanda sobre o controle inibitório e engaja processos de 

memória de trabalho. 

DESEMPENHO 

J: É uma criança agitada e continua insegura e como na sessão anterior bate por 

último na maioria das vezes, mas diminui a quantidade de erros. A pesquisadora 

ainda precisa orientá-la para que fique atenta e preste bastante atenção na hora da 

jogada para que não erre, e sempre a lembra de colocar as mãos na orelha, pois J 

continua deitando sobre a mesa para que sua mão fique mais próxima das cartas. 

Neste jogo consegue dizer mais palavras com as letras indicadas pela, do que no 

jogo STOP, não consegue responder todas as palavras, todas às vezes no tempo 

determinado, mas seu desempenho foi um pouco melhor do que no 23º e 24º dia.  

V: A criança se mostrou mais tranquila que nos demais dias, continua mais rápido e 

consegue bater primeiro no monte na maioria das vezes, cometeu alguns erros em 

algumas jogadas, pois, estava um pouco ansioso. Na vez de dizer os nomes à 

pesquisadora, V demonstra mais dificuldade do que no jogo STOP, como tinha 

tempo, ficava mais ansioso e não conseguia se lembrar de todas as palavras.  
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C: O adolescente tem boa atenção seletiva durante o jogo e não bate errado 

nenhuma vez, apresentando bom controle inibitório. No momento que tinha que 

dizer os nomes de acordo com a letra, demonstra boa memória de trabalho, pois 

responde os nomes sem dificuldade. 

Ja: O adolescente assim como nas demais sessões participa do jogo sem 

dificuldade. Tem boa atenção seletiva, bom controle inibitório e excelente memória 

de trabalho. 

 

32º DIA: Atividade 2, Módulo 5 – “Dialogando com colega 1 – falando de emoções e 

comportamentos” 

CONDUÇÃO: Semelhante à atividade realizada no 10º dia. A pesquisadora inicia 

perguntando para as crianças se elas se lembram de quando trabalharam com as 

figuras com as emoções e também a estória do diário de Nina. Ao ouvir as respostas 

das crianças, a pesquisadora explica que cada um fará uma tarefa diferente, mas 

que ambas as crianças seriam roteirista em um momento e revisor em outro 

momento. A pesquisadora entrega alguns cartões para as crianças (cada criança 

recebe cartões diferentes da outra) e explica que, no momento de ser o roteirista, 

eles devem montar a sequência da estória contada pela pesquisadora usando os 

cartões entregues a eles. O revisor é quem vai verificar se a ordem dos cartões está 

correta. Então, primeiro cada um irá montar sua estória. A pesquisadora entrega a 

placa de orelha para cada um deles no momento de contar a estória e os lembra de 

que eles devem ouvir atentamente as duas estórias que serão contadas, pois irão 

montar a estória deles e depois corrigir a do colega. Ao término da atividade a 

pesquisadora os incentiva a conversarem sobre a estória, sobre o comportamento 

dos personagens. Exemplo das cartas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Carta 1  Carta 3  
Carta 2  
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CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Não foi necessário utilizar os auxiliadores 

externos (placas com orelha e boca). Mesma condução inicial dada às crianças, mas 

a pesquisadora não conta nenhuma história, pede para que os adolescentes 

organizem a sequência como acreditam ser. Após organizarem as cartas e 

conferirem a sequência feita pelo outro, a pesquisadora pediu para que eles 

fizessem um pequeno texto explicando o que entenderam da sequência das figuras 

e como o choro podia ser evitado no final. 

OBJETIVO: envolve noção de causa-efeito (ideia de sequência), conhecimento de 

emoções e entendimento de que os comportamentos causam consequências no 

outro. Para manter-se e cumprir seu papel específico à criança engaja processos de 

controle inibitório, envolve tanto hétero quanto autorregulação. O diálogo posterior 

estimula a flexibilidade cognitiva na busca de comportamentos alternativos mais 

apropriados e adaptativos. 

 

DESEMPENHO 

J: A criança ouve a estória, mas se movimenta o tempo todo brincando com a placa 

da orelha que está em suas mãos. Como roteirista consegue organizar suas figuras 

na ordem correta de acordo com a estória contada. No momento de ser o revisor, diz 

que a sequência de V está correta também. O momento do diálogo se tornou 

interessante, pois J não só conseguiu conversar sobre os comportamentos como 

também trazer situações que aconteceram com ele na escola, bem como comparar 

a atitude que ele teve com a que ele deveria ter, demonstrando um grande avanço 

com relação aos dias anteriores. 

V: A criança ouve a estória atentamente e, como no 10º dia, consegue organizar a 

sequência de forma correta como roteirista. No momento de ser revisor também diz 

 

 

 

 

 

Carta 1  Carta 3  
Carta 2  
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que a sequência feita por J está correta. Ao conversarem sobre a estória, V se 

mostra mais reservado e ouve mais do que fala, demonstrando dificuldade em falar 

sobre sentimentos. 

C: O adolescente organiza as figuras na sequência correta e confere a sequência 

feita por Ja. C ainda tem dificuldade em criar estórias e fazer uma sequência de 

causa-efeito, precisa do auxílio da pesquisadora, cria uma pequena estória e através 

dela consegue passar seu entendimento em relação a comportamentos e explicou 

que o choro poderia ter sido evitado se ambas as crianças brincassem juntas. 

Ja: O adolescente organiza as figuras de forma adequada e confere a sequência 

feita por C. Elabora sua estória sobre a sequência das figuras sem precisar de 

auxilio e assim com C escreve que o choro deveria ter sido evitado se ambas as 

crianças brincassem juntas. 

 

33º DIA: Atividade não retirada do PiaFex - “Leitura e resumo” 

CONDUÇÃO: Nesta atividade foi utilizado o texto “O diário de Nina”, mesmo texto 

utilizado no 5º dia. A pesquisadora entrega uma estória para cada criança e pede 

para que elas leiam silenciosamente cada uma a sua. Ao término da leitura a 

pesquisadora pede às crianças que façam um resumo do texto lido, que escrevam 

aquilo que aconteceu de uma forma mais curta. Ao ler as respostas das crianças, a 

pesquisadora faz algumas perguntas sobre o texto, como: “Onde se passa a estória? 

Quais os personagens? Por que eles se perderam? Como eles fizeram para resolver 

a situação?” e conversa com as crianças novamente sobre a importância de 

planejar. Depois pergunta como eles realizaram o resumo? Que estratégias 

utilizaram? 

OBJETIVO: Desenvolver a metacompreensão e a atenção seletiva incentivando o 

sujeito a reproduzir de forma escrita uma estória. 

DESEMPENHO 

J: A criança não tem uma leitura fluente, mas já lê melhor do que nas sessões 

anteriores. J fica impaciente e pergunta a todo o momento quando é a hora do jogo, 

o condutor se volta para lousa onde está a rotina do dia e pergunta se ele se lembra 
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do combinado. J resiste e diz que não gosta de ler, pois está cansado. Então, a 

pesquisadora diz que por se tratar de um texto longo fará a leitura com ele. J ouve a 

estória mais não demonstra muito interesse. No momento de fazer o resumo, a 

criança diz que não sabe escrever e que demora muito, a pesquisadora pede para 

que ele faça um desenho da estória sobre o que se lembra dela. J desenha alguns 

quadradinhos e faz o desenho, através do desenho percebe-se que a criança 

entendeu a estória, mas não conseguiu guardar os detalhes. Ao responder 

oralmente as perguntas feitas pela pesquisadora, J dá melhores respostas 

comparado com o 5º dia. Ao falar sobre seu desenho J diz que desenhou uma 

floresta e ao observar o desenho ia se lembrando da estória e imaginando o que 

tinha acontecido. 

V: A criança realiza a leitura de forma muito rápida, por isso, no momento de realizar 

o resumo escreve apenas três linhas sobre o que entendeu. Ao responder oralmente 

as questões se lembra de muitas coisas, mas tem dificuldades em se lembrar do 

nome dos personagens e o comportamento que cada um teve. V se lembrou de que 

já tinha visto este texto e se lembrava de algumas coisas antes de iniciar a leitura. 

Ao responder sobre seu resumo diz que escreveu o começo o meio e o fim “As 

crianças foram acampar, entraram na floresta sem permissão dos adultos e se 

perderam, não levaram comida, nem mapa, ficaram com medo, mais um deles teve 

uma ideia de acender a lanterna e eles conseguiram voltar”. Responde que sua 

estratégia foi grifar o texto durante a leitura. 

C: O adolescente realiza a leitura do texto muito rapidamente, a pesquisadora pede 

para que ele faça a leitura novamente mais devagar, fixando mais sua atenção na 

estória. Tem dificuldade em responder oralmente as questões, diz que se esquece 

das coisas com facilidade, entende bem a importância de planejar e participa do 

diálogo. Diz que não utilizou nenhuma estratégia, copia partes do texto, ao invés de 

realizar um resumo. 

Ja: O adolescente tem boa compreensão no momento da leitura, se lembrava de 

muitas coisas ao se lembrar do 5º dia, antes mesmo de iniciar a leitura. Tem bom 

diálogo e diz que a estratégia que utilizou foi grifar o texto durante a leitura. Faz um 

bom resumo da estória. 
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34º DIA: Atividade não retirada do PiaFex “Planejando uma viagem”  

CONDUÇÃO: A pesquisadora inicia perguntando as crianças se elas se lembram da 

estória lida na sessão passada. Ao ouvir as respostas, explica que nessa atividade 

eles deverão escolher um lugar para onde gostariam de viajar e escrever o lugar na 

folha de sulfite entregue a eles, em seguida farão uma lista do que será necessário 

levar para essa viagem e os itens deverão ser recortados de revistas e colados no 

papel. Durante a realização da tarefa o condutor conversa com as crianças sobre os 

itens que estão recortando. 

CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma condução. 

OBJETIVO: Estimular o planejamento. 

DESEMPENHO 

J: O lugar escolhido pela criança foi “parque aquático”. J consegue escrever sozinho 

o local e diz que a única coisa que precisa levar é uma sunga. A pesquisadora o 

orienta e pergunta o que ele iria comer, com o que iria se secar, como iria se 

proteger do sol, então a criança começa a pensar em mais objetos que precisaria 

levar. Procura-os na revista e cola os seguintes itens: sunga, boia, óculos de 

natação, protetor solar, toalha, boné, chinelo, suco de caixinha e salgadinho. J 

conversa o tempo todo durante a realização da atividade proposta, mas não 

demonstra dificuldade ao desenvolvê-la.  

V: O lugar escolhido pela criança foi “praia”. J realiza sua atividade em silêncio e 

procura os seus itens na revista, mas a todo item que localiza pergunta a 

pesquisadora se aquele pode ser a pesquisadora responde que ela pode levar o que 

ela acredita que precisará. Os itens recortados por V são: sunga, toalha, protetor 

solar, boné, cadeira de praia, guarda-sol, bola, boia e comida. 

C: O lugar escolhido pelo adolescente foi “praia”. C realiza a atividade proposta sem 

o auxilio da pesquisadora. Os itens recortados por C são: homem de sunga, protetor 

solar, chapéu e salgadinhos.  

Ja: O lugar escolhido pelo adolescente é “Paris”. Realiza a atividade sem o auxilio 

do condutor, mas demora bastante para localizar nas revistas o que deseja. Os itens 

recortados por Ja são: roupas de inverno, sapatos elegantes e passaporte.          
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35º DIA: Atividade não retirada do PiaFex “Razões para estudar”  

CONDUÇÃO: A pesquisadora inicia a sessão com uma conversa com as crianças 

sobre o porquê eles vão à escola, porque eles acham que precisam estudar. Ao 

término do diálogo, a pesquisadora entrega uma folha para cada criança com uma 

lista contendo dez razões para estudar e pede para que elas leiam e circulem as 

sete razões que elas acreditam ser importantes para se estudar. Depois de 

circularem, a pesquisadora pede para que escrevam com suas palavras qual das 

sete é mais importante pra elas e por que. Ao final da sessão a pesquisadora 

entrega uma tabela com as dez razões e pede para que eles circulem novamente as 

sete mais importantes e diz que aquele é para eles levarem para casa e deixarem 

em um lugar visível.  

CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma condução dada às crianças. 

RAZÕES PARA ESTUDAR 

 Não ser uma pessoa ignorante. 

 Ser capaz de entender o mundo em que vivo e as coisas que acontecem. 

 Pensar com minha cabeça e evitar que outros me manipulem. 

 Expressar com clareza minhas ideias, sentimentos, opiniões e projetos. 

 Poder viajar, conhecer outras pessoas e culturas, falar idiomas. 

 Superar-me, ser feliz por conseguir novas metas. 

 Dar passos, curso a curso, para fazer carreira ou trabalhar no que desejo. 

 Ter mais segurança, mais amigos e melhores relações com minha família. 

 Conseguir as regalias e prêmios que desejo. 

 Tirar boas notas e conseguir a satisfação pessoal, etc. 

 

OBJETIVO: estimular o planejamento baseando-se nos estudos. 

DESEMPENHO 

J: No diálogo inicial, a criança diz que vai à escola porque a mãe manda, mas no 

decorrer da conversa e ouvindo as resposta de V, começa a entender melhor a 

razão de ir à escola. No momento de circular suas razões, assinala muito rápido, 

então a pesquisadora percebe que ele não leu os itens, então pede para que a 

criança leia em voz alta. J continua resistente à leitura, mas dessa vez lê todos os 

itens e voz alta, e então assinala novamente, agora de maneira correta. Ao 
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responder a pergunta sobre qual razão é mais importante pra ele responde: “para 

ganhar prêmios” e desenha um carinho abaixo de sua resposta. 

 

Quadro com respostas de J: 

 Não ser uma pessoa ignorante. 

 Ser capaz de entender o mundo em que vivo e as coisas que acontecem. 

 Pensar com minha cabeça e evitar que outros me manipulem. 

 Expressar com clareza minhas ideias, sentimentos, opiniões e projetos. 

 Poder viajar, conhecer outras pessoas e culturas, falar idiomas. 

 Superar-me, ser feliz por conseguir novas metas. 

 Dar passos, curso a curso, para fazer carreira ou trabalhar no que desejo. 

 Ter mais segurança, mais amigos e melhores relações com minha família. 

 Conseguir as regalias e prêmios que desejo. 

 Tirar boas notas e conseguir a satisfação pessoal, etc. 

 

V: No diálogo inicial a criança responde que estuda para ter uma profissão, lê com 

atenção as dez razões e circula sete. Resposta final: “Poder viajar, conhecer outras 

culturas e falar idiomas”.  

Quadro com respostas de V:  

 Não ser uma pessoa ignorante. 

 Ser capaz de entender o mundo em que vivo e as coisas que acontecem. 

 Pensar com minha cabeça e evitar que outros me manipulem. 

 Expressar com clareza minhas ideias, sentimentos, opiniões e projetos. 

 Poder viajar, conhecer outras pessoas e culturas, falar idiomas. 

 Superar-me, ser feliz por conseguir novas metas. 

 Dar passos, curso a curso, para fazer carreira ou trabalhar no que desejo. 

 Ter mais segurança, mais amigos e melhores relações com minha família. 

 Conseguir as regalias e prêmios que desejo. 

 Tirar boas notas e conseguir a satisfação pessoal, etc. 

 

C: No diálogo inicial, o adolescente responde que estuda para passar de ano. Lê o 

quadro com atenção e assinala sete razões. Na resposta final responde: “Não ser 

uma pessoa ignorante”. 

 

Quadro com respostas de C:  

 Não ser uma pessoa ignorante. 
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 Ser capaz de entender o mundo em que vivo e as coisas que acontecem. 

 Pensar com minha cabeça e evitar que outros me manipulem. 

 Expressar com clareza minhas ideias, sentimentos, opiniões e projetos. 

 Poder viajar, conhecer outras pessoas e culturas, falar idiomas. 

 Superar-me, ser feliz por conseguir novas metas. 

 Dar passos, curso a curso, para fazer carreira ou trabalhar no que desejo. 

 Ter mais segurança, mais amigos e melhores relações com minha família. 

 Conseguir as regalias e prêmios que desejo. 

 Tirar boas notas e conseguir a satisfação pessoal, etc. 

 

Ja: No diálogo inicial o adolescente responde que estuda para ter mais 

conhecimento. Le atentamente o quadro e assinala sete razões. Na resposta final 

responde: “Poder viajar, conhecer outras pessoas e culturas, falar outros idiomas”. 

Quadro com respostas de C:  

 Não ser uma pessoa ignorante. 

 Ser capaz de entender o mundo em que vivo e as coisas que acontecem. 

 Pensar com minha cabeça e evitar que outros me manipulem. 

 Expressar com clareza minhas ideias, sentimentos, opiniões e projetos. 

 Poder viajar, conhecer outras pessoas e culturas, falar idiomas. 

 Superar-me, ser feliz por conseguir novas metas. 

 Dar passos, curso a curso, para fazer carreira ou trabalhar no que desejo. 

 Ter mais segurança, mais amigos e melhores relações com minha família. 

 Conseguir as regalias e prêmios que desejo. 

 Tirar boas notas e conseguir a satisfação pessoal, etc. 

 

36º DIA: Atividade não retirada do PiaFex “Descobrindo sequências e organizando 

ideias” 

CONDUÇÃO: Mesma proposta da atividade aplicada no 11º dia, aumentando o grau 

de dificuldade. 

 

CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma condução realizada no 11º, dia 

aumentando o grau de dificuldade.  
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OBJETIVO: Estimular a organização de ideias e flexibilidade cognitiva. 

 

DESEMPENHO 

J: A criança observa a atividade e diz que é muito difícil e não sabe fazer. J é 

resistente quando a atividade requer mais atenção. A pesquisadora diz que ele já fez 

uma atividade muito parecida com essa e foi muito bem, então a criança observa os 

quadradinhos e começa a pintar. Consegue se concentrar e reproduzir a pintura na 

mesma sequência até a sexta linha, mostrando uma evolução referente à atividade 

anterior, mas acaba se perdendo, o que o deixa muito irritado. Então a pesquisadora 

lhe entrega a segunda atividade para que ele faça primeiro, para depois voltar à 

outra. Consegue realizar a segunda atividade sozinho e fica mais calmo para 

retomar à primeira atividade. Mas não consegue realizar. 

V: A criança consegue reproduzir a pintura de acordo com o exemplo até a metade, 

da mesma forma que realizou no 11º dia, fica cansado e pede para ir beber água, 

quando retorna demora um pouco para descobrir onde parou e da continuidade a 
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atividade. J finaliza a tarefa, mas a pesquisadora percebe que cometeu alguns erros. 

A criança mostrou uma evolução em seu desempenho, pois mesmo a tarefa sendo 

mais intensa, conseguiu conclui-la. A segunda atividade conseguiu realizar 

corretamente sem apresentar dificuldade. 

C e Ja: Os dois adolescentes conseguem realizar as duas atividades propostas sem 

apresentar dificuldade, organizam melhor suas ideias e melhoram em seu 

desempenho em relação à flexibilidade cognitiva. 

 

37º DIA (2ª atividade): Atividade 5 Módulo 3 “Ligando as figuras 2 – aprendendo a 

alternar” 

CONDUÇÃO: Mesma proposta realizada no 19º dia. 

CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma condução feita no 17º e 19º dias. 
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DESEMPENHO 

J: A criança já se mostra um pouco mais paciente em relação aos dias anteriores, 

entra na sala e já lê qual será a rotina do dia, realiza a tarefa sem nenhuma 

dificuldade. 

V: A criança consegue realizar a tarefa sem dificuldade e sem o auxílio da 

pesquisadora.  

C: O adolescente consegue realizar com facilidade as atividades propostas, e 

também consegue criar sua própria atividade, sem auxílio da pesquisadora. Realiza 

a atividade feita por Ja com facilidade. 

Ja: Assim como no 17º e 19º dias, o adolescente consegue desempenhar bem todas 

as atividades propostas sem dificuldade. 

 

38º DIA: Atividade 1, Módulo 3 -“Categorização de ideias” (adaptação com o jogo 

UNO). 

CONDUÇÃO: Mesma proposta da atividade realizada no 22º dia, trabalhando 

juntamente com propostas feitas no 2º, 23º e 31º dias. A pesquisadora explica que 

elas irão jogar da mesma maneira, só que dessa vez com algumas regras a mais. 

Todas as vezes que a carta lançado for o número 5, independente da cor, elas 



136 
 

 
 

deveriam bater a mão sobre as cartas, e todas as vezes que aparecer o número 6, 

também independente da cor, elas deveriam ficar em pé. 

CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma condução dada às crianças. 

DESEMPENHO 

J: A criança consegue jogar com mais facilidade quando comparado com o 22º dia, 

se matem mais calma e atenta aos números. Consegue se atentar a todos os 

comandos dados pelo condutor e realizar a jogada corretamente. 

V: A criança também se mantém mais calma e consegue manter-se atenta a todos 

os comandos. Consegue esperar a vez de J sem o pressionar, mostrando um 

melhor desempenho quando comparado com o 22º dia. 

C e Ja: Os adolescentes assim como na 22º dia, entenderam bem as regras e 

conseguiram jogar se apresentar dificuldade, mesmo aumentando a intensidade na 

demanda sobre a atenção seletiva.  

 

39º DIA: Atividade não retirada do PiaFex “Jogo dos 7 erros” 

CONDUÇÃO: Mesma proposta da atividade realizada no 14º dia, aumentando o 

grau de dificuldade. Ambas as crianças realizaram os dois jogos. 

CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma condução dada às crianças. 
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DESEMPENHO 

J: A criança ainda apresenta bastante dificuldade em manter a atenção, no primeiro 

jogo demora bastante, mas consegue localizar todos os erros sem o auxílio da 

pesquisadora. Já no segundo localiza apenas três e diz que está difícil, a 

pesquisadora o auxilia e ele prossegue, mas não consegue localizar todos, encontra 

cinco dos sete erros. No momento de conferir a atividade do outro, consegue 

localizar os dois erros que V não havia encontrado no segundo jogo, pois eram erros 

que ele havia encontrado no dele. Quando comparado à atividade feita no 14º dia, J 

apresentou um melhor desempenho, por se tratar de um jogo mais difícil. 

V: A criança encontra os sete erros da primeira figura rapidamente, mas sente mais 

dificuldade na segunda por ter muito mais detalhes a serem observados. Não 

consegue localizar todas, encontra cinco dos sete erros. No momento de conferir a 

atividade do outro, consegue localizar os dois erros que J não encontrou, pois 

também foram erros que ele havia localizado no seu. O desempenho de V também 

foi superior quando relacionado ao 14º dia. 

C: O adolescente consegue manter sua atenção durante todo tempo que usa para 

localizar os 7 erros. Assim como 14º dia, demora mais que Ja para encontrar todos 

os erros. Consegue localizar todos os erros sozinhos. 

Ja: O adolescente observa a figura atentamente, e consegue se concentrar mais do 

que no 14º dia, por isso consegue localizar os erros na figura com mais facilidade. 

 

40º DIA: Atividade 13, Módulo 4 – “Tapão 3 – Vermelho, não!” 

CONDUÇÃO:A pesquisadora inicia explicando que este é um jogo parecido com um 

que já jogamos (jogo feito no 23º dia). São as mesmas cartas com os desenhos de 

gato e cachorro com laços de cores diferentes. No jogo anterior, era escolhido um 

animal e cor de seu laço que seria o comando da jogada e toda vez que esse animal 

saia, vocês deveriam bater no monte e o primeiro a colocar a mão, levava todas as 

cartas da mesa e ao final quem tivesse mais cartas ganhava o jogo. Mas agora tem 

mais uma regra. Existem cartas com o fundo vermelho. Elas indicam que não pode 

bater no monte, mesmo que for a figura comando. 
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CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: Mesma condução dada às crianças. 

 

OBJETIVO: estimula a atenção seletiva e controle inibitório. Porém, ao incorporar a 

nova regra, aumenta a demanda sobre o controle inibitório e engaja processos de 

memória de trabalho. 

DESEMPENHO 

J: A criança se mostra mais segura quando comparada ao jogo anterior e consegue 

ganhar mais vezes. No início se esquece da carta vermelha e bate algumas vezes, 

mas depois consegue se adaptar a esse novo comando. J respeita mais a regra das 

mãos atrás da orelha e fica satisfeito com seu desempenho no jogo. 

V: A criança se mostra mais tranquila e menos competitiva quando comparado ao 

jogo anterior. V se senta da forma correta e se concentra na nova regra não 

cometendo nenhum erro por impulso.  

C: O adolescente consegue manter a atenção seletiva durante o jogo, e consegue 

‘bater primeiro’ mais vezes que no 23º dia. Comete alguns erros, apresentando uma 

pequena dificuldade no controle inibitório. 

Ja: O adolescente continua atento às jogadas e ‘bate primeiro’ a maioria das vezes. 

Demonstra melhora no controle inibitório, quando comparado ao seu desempenho 

no 23º dia. 

 

41º DIA: Atividade 1 Módulo 8 “Trabalhando com ambiguidades: Nem sempre é o 

que parece” 
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CONDUÇÃO: Mesma atividade proposta no 12º e 13º dia. Nesta atividade a 

pesquisadora inicia a sessão perguntando as crianças se elas lembram o que são 

palavras ambíguas, ao ouvir as respostas, pede para que elas escrevam frases 

utilizando as palavras que se lembram da outra sessão. Ao corrigir as frases, a 

pesquisadora mostra as figuras para as crianças e pergunta se se esqueceram de 

alguma, e espera para ver se elas conseguem localizar as palavras que faltam e 

escrever mais frases.  

DESEMPENHO 

J: Não se lembra das palavras até que V diz uma como exemplo. Da mesma 

maneira que na sessão anterior, J não consegue construir frases muito elaboradas, 

mas já consegue escrevê-las sem o auxílio da pesquisadora. Lembra-se de poucas 

palavras no primeiro momento, ao ver as figuras no final consegue escrever mais 

algumas, mas não consegue terminar devido ao tempo. 

V: Lembra-se facilmente de muitas das palavras, e consegue elaborar melhor 

algumas frases em relação à sessão anterior. Não consegue se lembrar de todas as 

palavras, mas ao ver as figuras no final, identifica as que ainda não escreveu e 

constrói as frases.  

C: O adolescente já consegue definir o que são palavras ambíguas e consegue 

compreender a explicação dada pela pesquisadora. Diferente do 12º e 13º dia, já 

consegue se lembrar de algumas palavras. Ainda tem dificuldade na construção das, 

cria frases, mas pouco elaboradas para sua idade.  

Ja: O adolescente também consegue definir o que são palavras ambíguas, e se 

lembra bem da atividade realizada no 12º e 13º dia. Consegue dizer várias palavras 

como exemplo e elabora melhor suas frases.  

 

42º DIA: Atividade não retirada do PiaFex – “Jogo CADÊ” 

CONDUÇÃO: Mesma atividade aplicada no dia 27º dia. 

 

J: Assim como no 27º dia a criança não cria uma estratégia no momento da 

observação, observa a figura como um todo e direciona seu olhar para todos os 
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lados da figura. Mas, durante todo o jogo, consegue localizar mais figuras dentro do 

tempo determinado em relação à sessão anterior. J demostra uma melhora tanto na 

atenção como no controle inibitório. 

V: A criança consegue se manter mais concentrada do que no 27º dia, durante toda 

a jogada consegue localizar a maioria das figuras dentro do tempo determinado. V 

consegue se manter atento e apresenta melhora no controle inibitório. 

C: O adolescente consegue se concentrar e manter a atenção seletiva, consegue 

localizar as figuras, mas ainda demora mais temo que Ja para localizar a figura 

proposta. C não apresenta dificuldade no controle inibitório. 

Ja: O adolescente não apresenta nenhum comportamento inadequado, tem bom 

controle inibitório durante toda a sessão e apresenta boa atenção seletiva durante 

toda a jogada. 

 

43º DIA: Atividade não retirada do PiaFex – Jogo STOP 

CONDUÇÃO: Mesma atividade proposta feita no 24º dia. 

 

DESEMPENHO 

J: A criança demonstra muita dificuldade já no início da sessão. Quando a 

pesquisadora pede para que eles digam os animais e as frutas que eles conhecem, 

J fala poucos nomes, pois não consegue se lembrar. J é resistente quando a 

proposta da atividade envolve leitura ou escrita. A pesquisadora explica que ele 

pode escrever da forma que sabe, depois corrigimos as palavras que estiverem 

escritas de forma errada. Apesar de contrariado, ele aceita participar do jogo. J 

perde a maioria das jogadas, pois escreve mais devagar que V e acaba deixando 

muitos espaços em branco. Ao término de cada rodada e da soma do total dos 

pontos, a pesquisadora o incentiva pedindo para que ele diga oralmente as palavras 

que deixou em branco, mesmo demorando um pouco para pensar, consegue 

responder na maioria das vezes dessa forma. 
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V: A criança fica empolgada, pois diz que adora esse jogo. Sente dificuldade para 

lembrar os nomes porque fica muito agitado e não consegue lembrar as palavras. V 

vence a maioria das jogadas, pois é mais rápido na escrita, mais ainda assim 

também deixou algumas lacunas sem preencher, pois não se lembrava dos nomes.  

C: O adolescente entende a proposta da atividade e consegue ter um bom 

desempenho durante o jogo. Consegue se lembrar dos nomes das cidades e dos 

países com mais facilidade que no 24º dia, apresentando melhora na memória de 

trabalho e no monitoramento. 

Ja: O adolescente continua apresentando bom desempenho tanto na atenção 

seletiva como na memória de trabalho e no monitoramento. Da mesma forma que no 

24º consegue vencer o jogo mais vezes que C por ser mais rápido e se lembrar dos 

critérios com mais facilidade.  

 

44º DIA: Atividade 1, Módulo 3“Categorização de ideias” (Adaptação utilizando as 

cartas do jogo Pictureka). 

CONDUÇÃO: Mesma atividade proposta no 6º dia. 

DESEMPENHO 

J: A criança já demonstra melhor entendimento na hora de categorizar as ideias 

propostas, quando comparado ao 6º dia, mas ainda se mostra muito agitada durante 

o jogo tendo dificuldade em esperar sua vez. J melhora sua flexibilidade cognitiva, 

comparado com a sessão anterior. 

V: A criança melhora no momento de competir, se mostra mais calma e segue bem 

as regras, continua categorizando bem as figuras como fez na sessão anterior. 

C: O adolescente entende bem as regras e tem um bom desempenho durante o 

jogo, demonstra mais facilidade em organizar suas ideias, que em relação às 

sessões anteriores. 

Ja: Assim como no 6º dia, o adolescente entende bem as regras e tem um bom 

desempenho durante o jogo. 
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45º DIA: Atividade 3, Módulo 3“De olho na ideia principal e nos detalhes” (Adaptação 

utilizando o Jogo Cara a Cara). 

CONDUÇÃO: Mesma atividade proposta no 9º dia. 

 

DESEMPENHO 

J: A criança ainda tem dificuldade em se manter atento nas descrições ditas durante 

o jogo, mas consegue se concentrar melhor na sua vez e consegue elaborar 

perguntas sem ajuda da pesquisadora, o que não conseguiu fazer no 9º dia. 

V: A criança entende apresenta um bom rendimento durante o jogo. 

C: O adolescente compreende bem as regras do jogo, e joga sem demonstrar 

dificuldade, mas ainda não consegue criar estratégias para descobrir o personagem 

mais rapidamente. 

Ja: O adolescente se mantem atento durante toda a jogada, e tem um bom 

rendimento durante o jogo, mas também não cria estratégias para descobrir o 

personagem mais rapidamente. 

 

46º DIA: Atividade 5, Módulo 7 “Na aula de artes” 

CONDUÇÃO: Nesta atividade a pesquisadora entrega uma folha de sulfite, lápis de 

escrever uma caixa de lápis de cor para cada criança e diz às crianças que elas 

trabalharam em duplas e cada uma terá uma função diferente. Explica que ambas 

deverão fazer um desenho e depois deverão pintar o desenho do colega, ou seja, a 

pesquisadora dará o tema para que eles construam um desenho e no momento da 

pintura cada uma pintará o desenho da outra.  

CONDUÇÃO DOS ADOLESCENTES: Foi utilizada a mesma proposta, mas em vez 

da pesquisadora escolher o tema do desenho, um escolhia o tema que o outro iria 

desenhar.  

OBJETIVO: estimular a hétero e a autorregulação. 
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DESEMPENHO 

J: A criança tem facilidade em desenhar, pois gosta de fazer desenhos, a sessão em 

que melhor se concentra na atividade. No momento da pintura realiza a tarefa com 

bastante capricho. 

V: A criança gosta de desenhar e de pintar, e também realiza as duas tarefas com 

bastante capricho e não demonstra dificuldade em nenhum momento. 

C: O adolescente tem dificuldade em dar ideias, ou seja, demora para dar um tema 

para que Ja possa desenhar. Ao construir o seu desenho com o tema proposto por 

Ja, realiza de forma rápida e a pesquisadora interfere todo o tempo dizendo, não 

falta mais nada? No momento da pintura, não se mostra muito caprichoso. 

Ja: O adolescente realiza todas as etapas da tarefa sem demonstrar dificuldade.  

 

47º DIA: Atividade não retirada do PiaFex – “Técnicas de leitura” 

CONDUÇÃO: Neste dia foi utilizado o mesmo texto proposto no 5º dia, “O diário de 

Nina”. A pesquisadora entregou a placa com o desenho da “orelha” para que 

ouvissem a estória contada por ela atentamente. Em seguida, pediu para que as 

crianças fizessem um resumo sobre o texto, contar com suas próprias palavras o 

que acharam mais importante. 

CONDUÇÃO AOS ADOLESCENTES: A pesquisadora utilizou a mesma proposta, 

mais em vez de ler o texto novamente, perguntou se eles se lembravam do texto 

trabalhado dias atrás. Ao ouvir as respostas, pediu para cada um construir um 

resumo de acordo com aquilo que se lembravam. Ao término da atividade, cada 

adolescente leria o texto um do outro silenciosamente e diria do que o colega se 

esqueceu, ou não apontou na estória. Em seguida, a pesquisadora entregou o texto 

completo para cada um e pediu para que eles elaborassem cinco perguntas sobre o 

texto, e o colega deveria respondê-las. 

OBJETIVO: criar estratégias para a metacompreensão. 
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DESEMPENHO 

J: A criança é agitada, movimenta-se na cadeira o tempo todo, enquanto ouve a 

estória contada pela pesquisadora, mas não fala durante a contagem da estória. 

Continua resistente quando a proposta da atividade envolve escrita, escreve apenas 

o nome dos personagens que se lembrou e pergunta se pode fazer um desenho. A 

pesquisadora pede para que ele desenhe partes da estória que ele entendeu. J 

consegue reproduzir bem a estória através do desenho e ao contar seu resumo 

lembra-se de mais partes, o que indica que ele teve boa compreensão do texto 

contada de forma oral. 

V: A criança constrói pequena parte da estória, não consegue escrever muito, nem 

lembrar-se do nome dos personagens, mas consegue escrever com começo, meio e 

fim. No momento de contar seu resumo, não lê o que escreveu, conta com mais 

detalhes de forma oral, demonstrando mais facilidade em se expressar de forma oral 

do que de forma escrita. 

C: Tem dificuldade em se lembrar da estória, lembra parte dela, mas não consegue 

construir um resumo, escreve frases isoladas do que lembra. Ao ler o texto de Ja diz 

que está perfeito e não pontua nenhum erro. Ao construir o questionário pede auxilio 

à pesquisadora, pois não consegue elaborar as perguntas. No momento de 

responder as questões feitas por Ja, consegue fazer com mais facilidade e sem o 

auxílio da pesquisadora. C apresenta muita dificuldade na compreensão de texto. 

Ja: Assim como nas demais atividades Ja desenvolveu todas as etapas da atividade 

sem demonstrar dificuldade, não pede auxilio da pesquisadora em nenhum 

momento. 

 

48º DIA: Atividade não retirada do PiaFex “Treino de memória de leitura utilizando o 

caça-palavras”  

CONDUÇÃO: Mesma proposta feita no 7º dia, mas com a leitura do texto “Juca 

troca-tudo”.  
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DESEMPENHO 

J: É muito agitada, mas consegue prestar mais atenção ao ouvir o texto lido pela 

pesquisadora. Consegue explicar o que entendeu da leitura do texto, melhor do que 

na 7º sessão. Na hora de localizar as palavras no caça-palavras, diz que é muito 

difícil, mas consegue encontrar cinco palavras sozinha, depois pede auxilio da 

pesquisadora, mas consegue localizar todas as palavras o que não tinha conseguido 

anteriormente. 

V: Tem boa compreensão da leitura, e já consegue explicar o texto de forma mais 

clara que na 7º sessão. Localiza a maioria das palavras sozinha e não pede auxilio, 

demora mas quer localizar todas as palavras no caça-palavras sozinha. Consegue 

concluir a atividade com êxito.  

C: O adolescente consegue compreender melhor o texto quando comparado ao 7º 

dia, por isso, também tem mais facilidade na localização das palavras e consegue 

localizar todas sem o auxílio da pesquisadora. 

Ja: Assim como no 7º dia, o adolescente não apresenta dificuldade nem na 

compreensão do texto nem no momento de localizar as palavras, é independente na 

realização da atividade proposta. 

 

49º DIA: Atividade não retirada do PiaFex. “Questionário criado por Pergher e 

colaboradores (2012). 

CONDUÇÃO: Mesma condução dada no 4º dia, mas utilizando o texto “A ovelha 

generosa”, de António Torrado. 

DESEMPENHO 

J: A criança lê o texto com bastante dificuldade, mas consegue realiza-lo sem auxílio 

da pesquisadora, consegue responder o questionário sozinho. A pesquisadora não 

interrompe e deixa a criança realizar a tarefa no seu tempo. A criança só não faz o 

resumo. 

Questionário respondido por J: 

1) Você utilizou alguma estratégia específica ao ler esse texto? 
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(  ) Sim    ( x ) Não 

Se sim, você é capaz de descrevê-las? Sabe dizer como e quando a adquiriu? 

2) É possível fazer um resumo do que você acabou de ler? 

(  ) Sim    ( x ) Não 

Se sim, você utilizaria alguma estratégia específica para isso? Qual? Não. 

3) Você acredita que será capaz de reproduzir o conteúdo do texto amanhã? E 

daqui a uma semana?  

(  ) Sim    ( x ) Não 

4) Se essa tarefa não lhe parece muito fácil, quais estratégias você acredita que 

poderiam ajudá-lo a reproduzir? Não sei. 

5) O modo como você leu e reteve as informações desse texto foi semelhante 

ao que você costumava fazer com outros textos que lê ao estudar? Sim. 

 

V: A criança consegue realizar a leitura sem nenhuma dificuldade, responde bem as 

questões abaixo, mostrando ter adquirido hábitos de estratégias em relação à 

leitura. Faz um resumo melhor que o do 4º dia. 

Questionário respondido por V: 

6) Você utilizou alguma estratégia específica ao ler esse texto? 

( x ) Sim    (  ) Não 

Se sim, você é capaz de descrevê-las? Sabe dizer como e quando a adquiriu? 

Resposta dada por V: grifei partes do texto durante a leitura e li mais de uma vez. 

Aprendi isso vindo aqui. 

7) É possível fazer um resumo do que você acabou de ler? 

( x ) Sim    (  ) Não 

Se sim, você utilizaria alguma estratégia específica para isso? Qual?  
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Respostas dadas por V: Grifar o texto e fazer perguntas sobre o texto para mim 

mesmo. 

8) Você acredita que será capaz de reproduzir o conteúdo do texto amanhã? E 

daqui a uma semana?  

( x ) Sim    (   ) Não 

9) Se essa tarefa não lhe parece muito fácil, quais estratégias você acredita que 

poderiam ajudá-lo a reproduzir?  

Respostas dadas por V: Ler em voz alta, memorizo melhor. 

10) O modo como você leu e reteve as informações desse texto foi semelhante 

ao que você costumava fazer com outros textos que lê ao estudar? 

Respostas dadas por V: Não 

C: O adolescente realiza a leitura do texto sem demonstrar dificuldade e consegue 

responder bem as questões abaixo. C ainda tem muita dificuldade na construção do 

resumo, mas consegue manter uma sequência melhor na escrita que em relação ao 

4º dia. 

Questionário respondido por C: 

6) Você utilizou alguma estratégia específica ao ler esse texto? 

( x ) Sim    (   ) Não 

Se sim, você é capaz de descrevê-las? Sabe dizer como e quando a adquiriu? 

Respostas dadas por C: Li o texto mais de uma vez, aprendi aqui. 

7) É possível fazer um resumo do que você acabou de ler? 

( x ) Sim    (   ) Não 

Se sim, você utilizaria alguma estratégia específica para isso? Qual?  

Resposta dada por C: Grifar partes do texto durante a leitura. 

8) Você acredita que será capaz de reproduzir o conteúdo do texto amanhã? E 

daqui a uma semana?  
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(  ) Sim    ( x ) Não 

9) Se essa tarefa não lhe parece muito fácil, quais estratégias você acredita que 

poderiam ajudá-lo a reproduzir? 

Resposta dada por C: Fazer perguntas sobre o texto. 

10) O modo como você leu e reteve as informações desse texto foi semelhante 

ao que você costumava fazer com outros textos que lê ao estudar?  

Resposta dada por C: Não. 

 

Ja: O adolescente realiza a leitura do texto sem demonstrar dificuldade e em 

seguida responde as questões abaixo. Apresenta melhor desempenho na 

construção do resumo quando comparado ao 4º dia e também mostra através das 

respostas dadas no questionário que aprendeu a aplicar estratégias durante a 

leitura. 

Questionário respondido por Ja: 

6) Você utilizou alguma estratégia específica ao ler esse texto? 

( x ) Sim    (   ) Não 

Se sim, você é capaz de descrevê-las? Sabe dizer como e quando a adquiriu? 

Resposta dada por Ja: Li mais que uma vez, voltando nas partes que não entendi. 

Aprendi a fazer isso aqui. 

7) É possível fazer um resumo do que você acabou de ler? 

( x ) Sim    (  ) Não 

Se sim, você utilizaria alguma estratégia específica para isso? Qual?  

Resposta dada por Ja: Grifar o texto durante a leitura. 

8) Você acredita que será capaz de reproduzir o conteúdo do texto amanhã? E 

daqui a uma semana?  

( x ) Sim    (  ) Não 
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9) Se essa tarefa não lhe parece muito fácil, quais estratégias você acredita que 

poderiam ajudá-lo a reproduzir?  

Resposta dada por Ja: Ler o texto mais de uma vez. 

10) O modo como você leu e reteve as informações desse texto foi semelhante 

ao que você costumava fazer com outros textos que lê ao estudar? 

Resposta dada por J: Não costumava utilizar nenhuma estratégia. 

 

50º DIA: Conversando sobre as sessões. 

CONDUÇÃO: A pesquisadora conversou com as crianças e adolescentes sobre o 

período que trabalharam juntos, falando sobre a visão dela em relação ao 

comportamento e ao desenvolvimento deles nas atividades durante as sessões. 

J: Ao iniciar as sessões a criança era extremamente agitada, não seguia regras e 

costumava fazer birras e chorar quando a atividade proposta não era interessante. 

No decorrer das sessões J foi se adaptando às regras, o esquema diário e as placas 

com os desenhos de “boca” e “orelha” auxiliaram muito para inibir comportamentos 

inadequados durante as sessões, pensando mais antes de agir, desenvolvendo 

muito sua autorregulação. Os choros e birras que costumava fazer foram diminuindo 

com o passar das sessões. As atividades propostas também auxiliaram para o 

desenvolvimento da atenção auditiva e desenvolveu sua capacidade de organizar 

suas próprias ideias. Ao final da intervenção J progrediu bastante na realização das 

atividades propostas. 

Ao término da fala a pesquisadora pergunta a opinião da criança e em que aspecto 

ela acredito ter melhorado mais. J responde que melhorou seu comportamento com 

seus colegas na escola. 

V: No início das sessões as principais dificuldades apresentadas pela criança eram 

dificuldade em se concentrar, planejar e em atividades que envolviam atenção 

seletiva. No decorrer das sessões V foi se adaptando as atividades e desenvolveu 

bastante essas habilidades.  
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A opinião da criança frente à fala da pesquisadora foi de que percebeu que 

melhorou no seu desempenho na escola, pois agora consegue estudar sozinho. 

C: Com os adolescentes não foi necessário o uso dos mediadores externos. O 

adolescente apresentava muita dificuldade em todas as áreas das funções 

executivas e também na compreensão no momento da leitura. No decorrer das 

sessões apresentou um progresso nas áreas de memória de trabalho, planejamento, 

flexibilidade cognitiva e atenção seletiva. Na compreensão da leitura C não 

apresentou muito progresso, ainda tem muitas limitações no momento do estudo.  

O adolescente diz que reconhece suas limitações e pede para continuar a frequentar 

as sessões. 

Ja: A pesquisadora não observou nenhuma dificuldade relacionada às habilidades 

que seriam trabalhadas, desde o início das sessões, Ja teve um excelente 

desempenho em todas as atividades trabalhadas.  

O adolescente diz que tinha dificuldade em estudar sozinha em casa, pois não 

conseguia se organizar nem se concentrar sozinha, mas que agora melhorou suas 

notas na escola porque faz isso. 

 

51º DIA: Devolutiva aos pais e aplicação do Pós-teste nas crianças. 

CONDUÇÃO: Os pais foram chamados para receber um retorno sobre as 

intervenções, enquanto a pesquisadora conversava com os pais individualmente a 

respeito do desempenho das crianças. Durante essas sessões, uma aluna de 

doutorado do programa aplicou os testes nas crianças e nos adolescentes 

(avaliações pós-teste).  

Tanto os pais quanto as mãe de J e V compareceram na devolutiva, e disseram que 

perceberam um melhor desempenho deles em relação à escola. Os pais de J 

disseram que ele gostava de participar das sessões e muitas das atividades queria 

realizar em casa, disseram que está menos relutante em relação à leitura.  

Na devolutiva tanto de C como de Ja apenas as mães compareceram às sessões. A 

mãe de J disse que ela melhorou em relação aos estudos e a mãe de C disse que 
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gostaria que as sessões continuassem, pois ainda sente que ele tem dificuldades e 

limitações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho objetivou investigar as relações entre FE, compreensão 

e metacompreensão de leitura e TDAH, analisando também a possibilidade de 

intervenção nessas habilidades. Observou-se que, no início da intervenção, três dos 

quatro participantes apresentaram dificuldades em FE, compreensão e 

metacompreensão de leitura, o que corrobora a relação entre essas habilidades e o 

TDAH, conforme sugerido por Barkley (1997), Wu, Anderson e Castiello  (2002) e 

Alvarado et al. (2011). Apenas o adolescente Ja não demonstrou dificuldades nem 

em FE nem em leitura, o que confirma a conclusão dos estudos de Biederman et al. 

(2004) e Lambek et al. (2010), de que o TDAH nem sempre é acompanhado de 

déficits no funcionamento executivo.  

As análises do estudo foram, no primeiro momento, realizadas 

quantitativamente, comparando o desempenho dos sujeitos pré e pós-teste. De 

modo geral, foi possível analisar, por meio das análises, que os quatro participantes 

obtiveram alguma melhora de desempenho no pós-teste quando comparado ao 

prés-teste, em alguns casos nas funções executivas e, em outros, na compreensão 

ou na metacompreensão de leitura.  

Nos resultados da análise quantitativa realizado na escala de 

metacompreensão, os quatro sujeitos obtiveram aumento na maioria dos escores na 

escala. Em relação ao teste de Cloze todos os sujeitos avaliados apresentaram 

aumento no número de acertos tanto na correção literal como na por significado, o 

que sugere que obtiveram ganhos em relação à compreensão de leitura. 

Em relação ao Teste de Atenção por Cancelamento, observou-se uma 

tendência de melhora no desempenho de três sujeitos avaliados, sendo que apenas 

C apresentou uma pequena queda em termos de pontuação-padrão total. No Teste 

de Trilhas, os quatro sujeitos acertaram todos os itens contidos na Parte A do teste. 

Na parte B, os sujeitos C, J e V apresentaram aumento no número de acertos brutos 

e na pontuação-padrão, e Ja apresentou diminuição. No padrão em Interferência, C, 

J e V conseguiram melhorar no quesito de ser menos afetados pela situação de 

interferência da parte B do teste.  
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Nos Testes de Memória de Trabalho Auditiva (MTA) e Visual (MTV), obteve-

se pouca variação, com aumentos um pouco mais evidentes no escore de dígitos 

lembrados da memória de trabalho auditiva. Já no Teste de Wisconsin de 

Classificação de Cartas não foram observadas mudanças significativas nos 

desempenhos dos sujeitos, com melhoras em alguns indicadores para alguns 

sujeitos, e diminuições de desempenhos em outros.  

A visão dos professores em relação ao IFEI sugere que Ja, J e V diminuíram 

suas dificuldades no pós-teste em relação a FE. C foi o único que obteve aumento 

em suas dificuldades. Na visão dos pais, houve aumento dessas dificuldades em 

três dos quatro sujeitos, apresentando diminuição apenas nos resultados de V.  

Em relação aos subtestes do WISC, os resultados mostraram que C e V 

tiveram aumentos nos dois subtestes, enquanto Ja aumento a pontuação em 

Vocabulário, e J diminuiu o escore em Cubos mas aumentou em Vocabulário. Não 

se esperava obter variação importante com a intervenção em relação ao Teste de 

inteligência de WISC, porém observa-se que a maioria das mudanças foram para 

melhor, o que pode estar relacionado à melhora da atenção e do monitoramento.  

 As análises do estudo também foram realizadas qualitativamente, 

comparando o desempenho dos sujeitos ao longo das sessões. Nessa comparação 

pode-se observar que os quatro sujeitos parecem ter obtido melhoras nos 

desempenhos das tarefas de FE, compreensão e metacompreensão de leitura. Ja, 

obteve ganhos durante as sessões, mesmo não apresentando dificuldades nessas 

habilidades. V apresentou dificuldade no início das sessões, mas obteve ganhos 

tanto em FE como em compreensão e em metacompreensão de leitura. J foi o 

sujeito que apresentou maiores dificuldades nessas habilidades, mas também o que 

mais obteve ganhos em relação às intervenções. C também apresentou muitas 

dificuldades e foi o sujeito que menos evoluiu em relação às intervenções. 

 Assim, de forma geral, o procedimento parece ter sido eficaz para 

promover algumas melhoras nos desempenhos dos participantes, principalmente 

nas tarefas de metacompreensão e compreensão de leitura, mas também em 

algumas atividades de FE. Isso corrobora as pesquisas prévias, tal como a de 

Menezes (2012).  
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Destacam-se, porém, algumas limitações do estudo, sendo a principal delas 

o pequeno número de sujeitos participantes. Tal limitação não permitiu, por exemplo, 

o uso de estatísticas inferenciais para verificar se as mudanças nos desempenhos 

com a intervenção foram ou não significativas. Logo, sugere-se que pesquisas 

futuras possam ser conduzidas com maior número de sujeitos. Em relação aos pais 

e professores, sugere-se, para estudos futuros, uma participação mais intensa por 

parte deles, através de encontros periódicos receberem orientações sobre as 

atividades propostas na intervenção, para que assim possam continuidade no dia a 

dia da criança, podendo obter um resultado mais significativo. 

Reconhecidas as limitações e variáveis da pesquisa, sugere-se que esta 

pesquisa sirva como base para que outros estudos semelhantes continuem a serem 

desenvolvidos, reaplicando com maior número de sujeitos e com maior variabilidade 

de faixa etária. 
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ANEXOS 

ANEXO A - Carta de Informação e Termo de Consentimento destinado aos pais ou 
responsáveis pelos sujeitos.  
 

CARTA DE INFORMAÇÃO AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS PELO SUJEITO 
 

A presente pesquisa tem por objetivo realizar atividades de intervenção em funções 
executivas e técnicas de habilidade de estudo com crianças diagnosticadas com transtorno de déficit 
de atenção/hiperatividade, buscando verificar se o procedimento proposto promove melhora no 
desempenho executivo. Para isso, inicialmente será agendada uma entrevista inicial com os 
pais/responsáveis e, em seguida, serão realizadas três etapas com os sujeitos, que são: avaliação 
pré-teste, com a aplicação de uma bateria de testes neuropsicológicos de funções executivase 
habilidade de estudo, em cada um dos sujeitos, individualmente, ao longo de três encontros com 
duração aproximada de uma hora, cada; em seguida, ocorrerá o processo de intervenção duas vezes 
por semana com as crianças subdivididas em grupos por idade, tendo esse processo duração total de 
oito meses, consistindo em atividades que possivelmente promovam o desenvolvimento das funções 
executivas e das habilidades nos estudos; e, por fim, uma avaliação pós-teste, em que serão 
realizados os mesmos procedimentos da avaliação pré-teste.  

Os dados pessoais dos sujeitos serão mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos 
através da pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, 
incluída sua publicação na literatura científica especializada. Esta aplicação não oferece qualquer 
risco conhecido, apesar de poder causar fadiga. Somente participarão da pesquisa aqueles que 
voluntariamente concordarem em responder aos instrumentos e cujos pais assim autorizarem. Os 
dados coletados serão utilizados na Qualificação de Mestrado da Pedagoga Analice Oliveira Fragoso, 
aluna do Programa de Mestrado em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.  

 
_________________________    ________________________________  

Analice Oliveira Fragoso   Alessandra Gotuzo Seabra(orientadora) 
  (pesquisadora)     Universidade Presbiteriana Mackenzie  

(11) 2114-8707  
 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Projeto de pesquisa: Intervenção de funções executivas e técnicas de habilidade de estudo em 
crianças com transtorno de déficit de atenção/hiperatividade  
 
Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) senhor(a)_____________________ 
 ______________________________,responsável pelo menor _____________________________, 
após leitura da CARTA DE INFORMAÇÃO AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS PELO SUJEITO, ciente 
dos serviços e procedimentos aos quais o sujeito será submetido, não restando quaisquer dúvidas a 
respeito do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de 
concordância em participar da pesquisa proposta. Fica claro que o sujeito de pesquisa ou seu 
representante legal podem, a qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da pesquisa e fica ciente que todo trabalho 
realizado torna-se informação confidencial, guardada por força do sigilo profissional. Este Termo de 
Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em meu poder e a outra, com o 
pesquisador responsável.  
 
São Paulo, ....... de .............................. de ..................  
 
______________________________________________  

Assinatura do responsável  
(1a. via)  
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ANEXO B  - CARTA DE INFORMAÇÃO AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS PELO SUJEITO 

 
A presente pesquisa tem por objetivo realizar atividades de intervenção em funções 

executivas e técnicas de habilidade de estudo com crianças diagnosticadas com transtorno de déficit 
de atenção/hiperatividade, buscando verificar se o procedimento proposto promove melhora no 
desempenho executivo. Para isso, inicialmente será agendada uma entrevista inicial com os 
pais/responsáveis e, em seguida, serão realizadas três etapas com os sujeitos, que são: avaliação 
pré-teste, com a aplicação de uma bateria de testes neuropsicológicos de funções executivas e 
habilidade de estudo, em cada um dos sujeitos, individualmente, ao longo de três encontros com 
duração aproximada de uma hora, cada; em seguida, ocorrerá o processo de intervenção duas vezes 
por semana com as crianças subdivididas em grupos por idade, tendo esse processo duração total de 
oito meses, consistindo em atividades que possivelmente promovam o desenvolvimento das funções 
executivas e das habilidades nos estudos; e, por fim, uma avaliação pós-teste, em que serão 
realizados os mesmos procedimentos da avaliação pré-teste.  

Os dados pessoais dos sujeitos serão mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos 
através da pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, 
incluída sua publicação na literatura científica especializada. Esta aplicação não oferece qualquer 
risco conhecido, apesar de poder causar fadiga. Somente participarão da pesquisa aqueles que 
voluntariamente concordarem em responder aos instrumentos e cujos pais assim autorizarem. Os 
dados coletados serão utilizados na Qualificação de Mestrado da Pedagoga Analice Oliveira Fragoso, 
aluna do Programa de Mestrado em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.  

 
_________________________    ________________________________  

Analice Oliveira Fragoso   Alessandra Gotuzo Seabra (orientadora) 
  (pesquisadora)     Universidade Presbiteriana Mackenzie  

        (11) 2114-8707  
 

 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Projeto de pesquisa: Intervenção de funções executivas e técnicas de habilidade de estudo em 
crianças com transtorno de déficit de atenção/hiperatividade  
 
Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) senhor(a)_____________________ 
 ______________________________,responsável pelo menor _____________________________, 
após leitura da CARTA DE INFORMAÇÃO AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS PELO SUJEITO, ciente 
dos serviços e procedimentos aos quais o sujeito será submetido, não restando quaisquer dúvidas a 
respeito do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de 
concordância em participar da pesquisa proposta. Fica claro que o sujeito de pesquisa ou seu 
representante legal podem, a qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da pesquisa e fica ciente que todo trabalho 
realizado torna-se informação confidencial, guardada por força do sigilo profissional. Este Termo de 
Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em meu poder e a outra, com o 
pesquisador responsável.  
 
São Paulo, ....... de .............................. de ..................  
 
 
______________________________________________  

Assinatura do responsável  

 
 
 
 
 

(2a. via) 


