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RESUMO 
 

MARTINS, G. L. L. O ambiente familiar e o desenvolvimento das funções executivas: 
estudo correlacional com crianças de 3 a 6 anos. 2014. Dissertação (Mestrado em 
Distúrbios do Desenvolvimento) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 
2014. 

A família e o convívio entre pais e filhos representam a essência do ambiente da 
criança, especialmente nos primeiros anos de vida. Tal relação caracteriza as bases para 
o desenvolvimento cognitivo da criança, incluindo um conjunto de habilidades 
chamadas de funções executivas, que contemplam competências fundamentais para 
planejar, iniciar, realizar e monitorar comportamentos intencionais relacionados a um 
objetivo ou a demandas ambientais. Pesquisas têm sugerido que características do 
ambiente e práticas educativas dos pais relacionam-se com o nível de funções 
executivas das crianças. Nesse contexto, esta pesquisa objetivou: (1) avaliar a precisão e 
a correlação entre resultados em um instrumento para avaliação do ambiente familiar 
em dois formatos (questionário e visita) e (2) verificar as relações entre o ambiente 
familiar, as práticas educativas dos pais e as funções executivas em crianças pré-
escolares. Participaram 30 crianças e seus respectivos responsáveis legais. As crianças 
tinham idades entre 3 e 6 anos, de ambos os sexos, do Maternal II, Nível I e Nível II de 
uma escola particular da cidade de São Paulo. Foram utilizados o Inventário de Estilos 
Parentais (IEP), adaptado para essa faixa etária, e o Home Observation for Measurement 
of the Environment (HOME), em dois formatos, para avaliação do ambiente familiar. 
Para avaliar as funções executivas foram utilizados o Teste de Atenção por 
Cancelamento, o Teste de Stroop Semântico e o Teste de Trilhas para pré-escolares. Foi 
calculado o Alfa de Cronbach para os dois formatos do instrumento HOME e observou-
se que o mesmo foi maior na versão questionário quando comparado com a versão 
visita. Correlação não-paramétrica de Spearman entre os escores nas duas versões do 
HOME revelaram correlação positiva significativa para alguns itens. Em relação ao 
segundo objetivo, análises evidenciaram que a maioria das correlações estabelecidas 
entre os escores do IEP e dos instrumentos de funções executivas foi de magnitude 
baixa a moderada, sendo que, de modo geral, quanto mais apropriado o estilo parental 
dos pais, melhor o controle de interferência dos filhos. Considerando o HOME no 
formato questionário e os instrumentos de avaliação das funções executivas, a maioria 
das correlações foi de magnitude baixa a moderada e com desempenhos no Teste de 
Stroop Semântico. Além disso, tanto a estimulação da linguagem quanto a presença de 
materiais de aprendizagem foram positivamente relacionadas às funções executivas. Já 
desempenhos no HOME no formato visita tiveram correlações de magnitude alta com 
os escores dos três instrumentos de funções executivas. Alguns resultados não 
esperados foram encontrados, por exemplo, quanto maior a modelagem por parte dos 
pais, maior o tempo de reação quando as crianças são expostas a atividades que exigem 
controle de interferência, e quanto mais satisfatória a responsividade emocional e verbal 
do cuidador para a criança, menor a sua capacidade de atenção alternada. Assim, de 
forma geral houve algumas relações entre ambiente familiar, práticas parentais e 
funções executivas. Sugere-se o desenvolvimento de programas de intervenção com 
pais visando proporcionar práticas que fomentem o desenvolvimento das funções 
executivas no ambiente familiar. 

Palavras-chave: Relações Familiares. Modelos Educacionais. Função Executiva. Pré-
Escolar. Avaliação. Neuropsicologia.	  
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ABSTRACT  
 

MARTINS, G. L. L. Family environment and executive function development: a 
correlational study of 3-to-6-year-old children. 2014. Dissertation (Masters in 
Development Disorders) – Mackenzie Presbyterian University, São Paulo, 2014. 
 
Family dynamics and parent-child relationships represent the essence of the childhood 
environment, and play an especially important role in the first years of life. These 
factors also lay down the foundation for childhood cognitive development, and have a 
significant influence on executive functions, which are responsible for the planning, 
initiation, execution and monitoring of goal-directed behaviors or adjustments to 
environmental demands. Research has shown that environmental features and parental 
educational investment are strongly associated with executive functioning in childhood. 
Therefore, the goals of this study were to: (1) assess the precision of two methods of 
assessing the family environment (questionnaire and home visit) as well as the 
correlation between them, and (2) evaluate the relationship between family 
environment, parental educational practices and executive functions in preschool 
children. The sample comprised 30 children and their legal guardians. Children were 
aged between 3 and 6 years and included both boys and girls attending kindergarten and 
preschool at a private school in the city of São Paulo. Family environment was assessed 
using the Parental Style Inventory (PSI) and two forms of the Home Observation for 
Measurement of the Environment (HOME). Executive functions were assessed using a 
Cancellation Test, a semantic Stroop Task and the Trail Making Test for preschoolers. 
The Cronbach’s alpha values of the two versions of the HOME instrument were 
calculated, and the questionnaire was found to have a higher internal consistency than 
the home visit. A non-parametric Spearman test also revealed the presence of positive 
correlations between some of the items in the two instruments. As for the second goal, 
PSI scores displayed low to moderate correlations with measures of executive 
functioning, and appropriate parental styles were found to be associated with improved 
interference control in children. The HOME questionnaire displayed low to moderate 
correlations with Semantic Stroop Test scores, while language stimulation and the 
presence of learning materials in the home were positively associated with executive 
functioning development. Home visit scores were also highly correlated with executive 
performance. Some unexpected results were found, such as an association between 
increased parental modeling and greater reaction times in measures of interference 
control. Additionally, the emotional and verbal responsivity of the caretaker was 
associated with worse alternating attention. In conclusion, significant correlations were 
found between family environment, parental styles and executive functions. These 
results suggest the importance of intervention programs designed to help parents 
promote their children’s executive development in the home. 

Keywords: Family Relations. Educational Models. Executive Function. Preschool 
Child. Evaluation. Neuropsychology. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A interação entre pais e filhos é uma das primeiras experiências na vida de um 

ser humano e é uma vivência que causa muito impacto no desenvolvimento cerebral e 

comportamental de uma criança. A qualidade dessas interações está diretamente 

relacionada com o desenvolvimento das funções cognitivas das mesmas, visto que 

experiências que ocorrem durante os primeiros anos de vida parecem desempenhar um 

papel crítico tanto sobre o desenvolvimento neurológico quanto sobre o cognitivo. 

Especificamente em relação ao tema abordado na presente pesquisa, tais interações 

parecem fundamentais para o desenvolvimento da parte frontal do cérebro da criança e, 

consequentemente, para o desenvolvimento das funções executivas (BERNIER et al., 

2012). 

As habilidades necessárias para planejar, iniciar, realizar e monitorar 

comportamentos intencionais, relacionados a um objetivo ou a demandas ambientais, 

são denominadas funções executivas. As mesmas podem ser desmembradas em 

construtos independentes, como memória de trabalho, atenção seletiva, controle 

inibitório, flexibilidade cognitiva, planejamento, monitoramento e fluência verbal 

(PEREIRA et al., 2012). 

De acordo com Bernier et al. (2012) e Pereira et al. (2012), pesquisas empíricas 

que analisam o desenvolvimento das funções executivas e as características familiares 

ainda são escassas, tanto no exterior quanto no Brasil, assim sendo, esta pode ser 

considerada a primeira justificativa para esta pesquisa. Outra justificativa deve-se ao 

fato de que, futuramente, os dados em relação ao desenvolvimento das funções 

executivas em crianças poderão permitir a identificação de alterações no 

desenvolvimento infantil e, a partir disso, poderão serem traçados procedimentos que 

contribuam para um funcionamento executivo satisfatório dessas crianças, além de 

fornecer subsídios para novas formas de avaliação. 

O objetivo desta pesquisa foi correlacionar	   dois formatos de aplicação de um 

instrumento para avaliação do ambiente familiar e, posteriormente, verificar as relações 

entre o ambiente familiar, as práticas educativas dos pais e as funções executivas em 

crianças pré-escolares, desta forma, foram conduzidos dois estudos para alcançar tais 

objetivo.  
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1. Ambiente familiar 

 

1.1 Família contemporânea 

 

A família é o primeiro ambiente de socialização do indivíduo e uma das 

principais instituições mediadora dos padrões e modelos culturais. Por meio dos laços 

estabelecidos é possível transmitir valores, crenças, ideais e significados presentes na 

sociedade, portanto a família exerce uma grande influência no comportamento dos 

indivíduos, principalmente das crianças. Afinal, na primeira infância, os principais 

vínculos, bem como os cuidados e estímulos necessários ao crescimento e ao 

desenvolvimento, são fornecidos pela família (ANDRADE et al., 2005; FERREIRA; 

BARRERA, 2010). 

A instituição família tem se modificado ao longo do tempo, assumindo novas 

configurações, diferentes da família nuclear anteriormente dominante, constituída pelo 

casal e filhos. Atualmente observamos diferentes modelos coexistindo na sociedade 

contemporânea, tais como nuclear tradicional, recasadas, monoparentais, homossexuais, 

dentre outras. Independente de qual seja a estrutura, a família mantém-se até hoje como 

o meio relacional básico para as relações da criança com o mundo (ANDRADE et al., 

2005; FERREIRA; BARRERA, 2010). 

A configuração familiar é um item considerável na forma como ela conduz o 

processo de socialização dos imaturos, comunicando modelos de conduta e orientando-

os no sentido de tornarem-se sujeitos de direitos e deveres no universo doméstico e no 

domínio público (ROMANELLI, 2003). Outra autora destaca que, no mundo 

contemporâneo, as diversas mudanças ocorridas na família, relacionam-se com a perda 

do sentido da tradição. A mesma afirma que, diferentemente de antigamente, hoje 

vivemos em uma sociedade em que a tradição vem sendo abandonada e papéis 

preestabelecidos vividos anteriormente, como o amor, o casamento, o trabalho, a família 

e a sexualidade, passaram a ser concebidos como parte de um projeto em que a 

individualidade conta decisivamente e adquire cada vez maior importância social 

(SARTI, 2003). 

É interessante observar que Luiz Carlos Osório em seu livro “Família Hoje” 

publicado no ano de 1996 já se referia à família contemporânea com o questionamento 

“Está a família em crise?”. Levando em consideração o amplo avanço tecnológico e a 
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grande utilização de diversas mídias no dia a dia, compreende-se a dimensão e a 

complexidade das mudanças no tema “família” atualmente. Pais e educadores tornaram-

se fontes cada vez menos requisitas pelas crianças, afinal, hoje, a curiosidade e o desejo 

pelo novo são saciados, rapidamente, pela internet ou pela televisão, sem nenhum tipo 

de censura. A criança e o papel infantil, antes restritos à passividade e sob 

responsabilidade das instituições de ensino, atualmente passam a ser pensados como 

consumidor em potencial (RAUTER; SALLES, 2012). 

 Enfim, de acordo com Polity (2001), o significado que a família atribui ao tempo 

e às transformações está intimamente ligado à possibilidade de se obter novos 

aprendizados, diferenciar-se do grupo de origem por meio do saber e adquirir assim uma 

identidade única. Por isso, atribui-se grande importância à forma como a família permite 

que seus membros enfrentem as mudanças, ao longo do tempo. 

O contato entre pais e filhos constitui as relações mais intensas e duradouras do 

início da infância, representando assim a essência do ambiente da criança, 

especialmente nos primeiros anos de vida (BERNIER et al., 2012). Logo, a exposição 

da criança a práticas parentais inadequadas ou a um ambiente pouco estimulador 

contribui como fator de risco para o desenvolvimento da criança. Por outro lado, um 

ambiente familiar acolhedor e que organiza contextos favoráveis para o crescimento da 

criança estabelece fatores de proteção diante de eventos ameaçadores que 

rotineiramente as mesmas estão expostas (CIA; PAMPLIN; DEL PRETTE, 2006). 

Assim, um relacionamento entre pais e filhos sustentados por regras claras, com 

informações sobre as contingências em vigor para os comportamentos sociais, 

aumentam a probabilidade de a criança desenvolver relações sociais saudáveis no 

âmbito familiar e com os pares. Muitos estudos afirmam que o ambiente familiar é um 

dos fatores que mais influenciam no desenvolvimento do indivíduo, independente da 

sua idade, e a sua influência não se limita ao próprio contexto, mas se estende a outras 

áreas, incluindo a escola (CARPIO FERNANDEZ; GARCIA LINARES & 

MARISCAL ERNEST, 2012). 

Ambientes familiares que disponham de jogos e materiais educacionais que 

estimulem as habilidades cognitivas e a aprendizagem, que possuam livros e outros 

materiais de leitura, além de espaços próprios para a criança estudar, são considerados 

facilitadores da aprendizagem escolar. Porém, de nada adianta tais recursos físicos se 

não houver os pais ou algum mediador para orientar e incentivar a criança a usufruir 
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desse ambiente (FERREIRA; BARRERA, 2010). Este assunto segue descrito no 

próximo tópico. 

 

1.2 Importância das figuras parentais e do ambiente familiar para o 
desenvolvimento infantil  

 

Questionamentos sobre qual é a importância das figuras parentais e da educação 

para o desenvolvimento infantil estão sendo realizados e pesquisados há muitos anos. 

Diversas teorias têm destacado diferentes aspectos das figuras parentais que podem 

influenciar o desenvolvimento infantil. Algumas dessas teorias encontram-se descritas a 

seguir, abordando temas sobre: estilos parentais, relacionamento familiar e 

desenvolvimento infantil. 

Uma referência clássica neste assunto são as pesquisas de Baumrind (1966), as 

quais serviram como base para desenvolver um novo conceito de estilos parentais, o 

qual integra aspectos emocionais e comportamentais. A autora propôs o controle 

parental, o qual nomeou de autoritativo, como sendo o mais efetivo em relação aos 

outros dois tipos de controle, o autoritário e o permissivo. 

Alguns anos depois, Darling e Steinberg (1993) realizaram uma revisão histórica 

do conceito de estilo parental e propuseram a compreensão do estilo parental como o 

contexto em que os pais influenciam os seus filhos por meio de suas práticas, levando 

em consideração suas crenças e valores, ultrapassando a combinação entre exigência e 

responsividade. Atualmente, no Brasil, Sampaio e Gomide (2007) definiram estilo 

parental como o conjunto de práticas educativas utilizadas pelos pais na interação com 

os filhos. Estas autoras selecionaram, em seu modelo teórico, sete práticas educativas 

que compõem o estilo parental. Dentre elas, cinco estão relacionadas ao 

desenvolvimento de comportamentos antissociais e duas favoráveis ao desenvolvimento 

de comportamentos pró-sociais. 

Em relação às práticas favoráveis ao desenvolvimento de comportamentos pró-

sociais podem-se destacar a monitoria positiva e o comportamento moral. A primeira 

consiste no conjunto de práticas parentais que envolvem, por exemplo, atenção e 

conhecimento dos pais acerca de onde o seu filho se encontra e das atividades 

desenvolvidas por ele. A segunda refere-se a uma prática educativa pela qual os pais 

transmitem valores, como honestidade, generosidade e senso de justiça aos filhos, 
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auxiliando-os na discriminação do certo e do errado por meio de modelos positivos, 

dentro de uma relação de afeto. 

Sobre as práticas educativas que estão relacionadas ao desenvolvimento de 

comportamentos antissociais podemos destacar a negligência, a qual ocorre quando os 

pais não estão atentos às necessidades de seus filhos, ausentam-se das 

responsabilidades, omitem-se de auxiliar seus filhos, ou simplesmente quando 

interagem sem afeto, sem amor. Outra que merece destaque é a punição inconsistente, a 

qual consiste em os pais punirem ou reforçarem os comportamentos de seus filhos de 

acordo com o próprio bom ou mau humor, de forma não contingente ao comportamento 

da criança. A terceira prática educativa é nomeada de monitoria negativa e está 

relacionada ao excesso de fiscalização dos pais sobre a vida dos filhos e à grande 

quantidade de instruções repetitivas. Uma outra pode ser denominada de disciplina 

relaxada, consiste no não cumprimento das regras estabelecidas pelos próprios pais. E a 

última pode ser denominada como abuso físico, a qual contempla o ato dos pais 

machucarem ou causarem dor a seus filhos com a justificativa de que estão educando. 

Gomide (2011b) conclui que a educação dos filhos, atualmente, é um grande 

desafio para os pais e que a família ainda é o lugar privilegiado para a promoção da 

educação infantil. Embora a escola, os clubes, os companheiros e a televisão exerçam 

grande influência na formação da criança, os valores morais e os padrões de conduta são 

adquiridos essencialmente por meio do convívio familiar. No momento em que a 

família deixa de difundir estes valores corretamente, as demais mídias formativas 

ocupam o seu papel. Nestes casos, a função educativa, que deveria ser apenas 

secundária, muitas vezes passa a ser a principal na formação dos valores da criança. 

Nesse mesmo sentido, segundo Polity (2001), no sistema familiar, a 

possibilidade de oferecer um entorno seguro para o desenvolvimento intelectual está 

primariamente ligada à habilidade das figuras parentais. Em específico, de separarem 

seus próprios conflitos relativos às realizações, expectativas e desavença dos filhos. Esta 

capacidade, evidentemente, está internalizada no grau de satisfação, ou pelo menos de 

resolução, nas questões intelectuais e profissionais que afetam os próprios pais. 

Assim, as experiências vivenciadas pelos pais, seus sentimentos e 

comportamentos, também irão influenciar no desenvolvimento da criança 

(MALDONADO, 1999). Muitas vezes, os pais, não conseguem visualizar que os filhos 

são pessoas diferentes deles e com isso, tentam fazer planos e moldes para encaixar o 
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mesmo nas expectativas desejadas por eles. Isso fica evidente quando tentam forçá-lo a 

adotar certos tipos de condutas. 

 Segundo Gomide (2011b), muitas vezes os pais definem a prática de criação dos 

filhos como monitoramento e supervisão. Acreditam que deve haver controle, coerência 

e rigor na disciplina, para que possam fornecer bases seguras, conforme mencionadas 

anteriormente, porém nem sempre conseguem superar o desafio de colocar isso em 

prática. A mesma autora afirma que repetir ordens muitas vezes, mesmo que sejam 

visando algo positivo, cria uma saturação de informações que faz com que a criança 

passe a selecionar aquilo que realmente a interessa.  

Os pais que perguntam exaustivamente para os filhos como foi o dia na escola, o 

que comeram, o que aprendeu em sala de aula, etc. Imaginam que estão cuidando dos 

filhos, mas estão colocando em prática a supervisão estressante. Na realidade, estes pais 

estão fiscalizando o cotidiano dos filhos e não estão educando, tal fato gera 

desconfiança e a mesma é um mau mediador para a aprendizagem. A mesma autora, 

Gomide (2011b) afirma que, as crianças aprendem muito melhor quando há afeto entre 

elas e os educadores, já não retêm a aprendizagem quando os envolvidos são hostis ou 

indiferentes.  

 Uma das preocupações dos progenitores é fornecer uma independência aos 

filhos quando criança que cause uma ausência de responsabilidades no futuro. Outra 

inquietação é a de castigar ou ser muito rígido com o filho, com o intuito de 

estabelecerem limites, o que poderá causar um possível afastamento entre pais e filhos 

(MALDONADO, 1999). Com esta postura os pais deixaram de estabelecer regras, 

esqueceram que são o principal modelo moral para seus filhos, passaram a usar a 

conversa de forma punitiva e não como uma forma de reflexão, romperam com a 

punição e se tornaram permissivos (GOMIDE, 2011b). 

 Em uma outra visão, Bronfenbrenner e Stephen (1994) focalizam o ambiente 

familiar e sua relação com o desenvolvimento infantil. Segundo os autores, a interação 

da criança com o adulto é necessária, pois a mesma permite uma adequada estimulação 

no ambiente familiar. Assim, as relações proximais contribuem para que a criança 

desenvolva percepção, foco e controle de seu comportamento. O oposto se caracteriza 

pela convivência familiar com riscos para o desenvolvimento infantil que, 

frequentemente, se referem ao baixo nível sócio-econômico e à fragilidade nos vínculos 

familiares (BRADLEY; CORWYN, 2005). 
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Os autores Bronfenbrenner e Stephen (1994) complementam que, a partir do 

ambiente familiar saudável, existem meios para a criança adquirir conhecimentos e 

habilidades para poderem estabelecer relações sadias e construírem o próprio ambiente 

físico e social. Ao mesmo tempo, as famílias diferem, consideravelmente, umas das 

outras e, Bradley e Corwyn (2005) explicam que tal fato pode ser explicado com a 

inserção em comunidades com características distintas, afinal dentro de um mesmo 

grupo social existem diferenças significativas na qualidade do ambiente que as famílias 

proporcionam às crianças. 

 Diante deste cenário, espera-se encontrar um equilíbrio em relação aos cuidados 

das figuras parentais, afinal, sabe-se que a importância das regras, a monitoria e o 

modelo moral adequados, e um ambiente familiar propulsionador são algumas formas 

positivas de se relacionar com os filhos (GOMIDE, 2011b). O referido equilíbrio pode 

ser incentivado através de ambientes minimamente organizados e limpos; com acesso a 

leitura e materiais que suscitem aprendizagem de números, formas, cores, etc.; estímulo 

ao vocabulário adequado, o que por consequência contribui para uma maior informação 

sobre o mundo; valorização do que é produzido pela criança; compreensão do outro e 

autoconhecimento de ambas as partes. Afinal, Andrade et al. (2005) afirmam que 

quanto melhor a qualidade da estimulação ambiental disponível para a criança, melhor o 

seu desempenho cognitivo. 

A partir destas informações, podemos constatar e ressaltar a importância do 

papel dos pais, não só nos primeiros meses de vida, mas ao longo de todo 

desenvolvimento infantil, contribuindo para a estruturação sadia da criança. A presente 

pesquisa pretende analisar, em crianças pré-escolares, a relação entre algumas 

características familiares e uma habilidade específica de funções executivas, que se 

encontra descrita no tópico seguinte. 
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2. Funções Executivas 
 

2.1 Definição de funções executivas 

 

Ao pensar em comportamentos que nos permitem interagir com o mundo de uma 

maneira sucinta, pode-se atentar aos grandes desafios envolvidos na resolução de um 

comportamento orientado a um determinado objetivo. O conjunto de habilidades 

cognitivas que permitem ao sujeito direcionar comportamentos a metas, avaliar a 

eficiência e a adequação desses comportamentos, eleger estratégias adequadas e a 

resolver problemas é denominado de funções executivas (MALLOY-DINIZ et al., 

2008). Tais habilidades estão presentes no controle e na regulação de outros processos 

comportamentais, os quais abrangem emoção e cognição, estas são requisitadas sempre 

que o sujeito se compromete com determinadas tarefas ou situações novas, sem 

conhecimento prévio (ARDILA, 2008; DIAMOND, 2013; MALLOY-DINIZ et al., 

2008; LEZAK et al., 2012). 

Segundo Anderson e Reidy (2012), as funções executivas são uma composição 

de múltiplas habilidades cognitivas de alto nível e inter-relacionadas responsáveis pela 

formulação de objetivos, planejamento de como alcançá-los e a realização desses planos 

de forma eficaz. Tais processos executivos se desenvolvem durante toda a infância e, 

nos pré-escolares, faixa etária que será abordada nessa pesquisa, o foco está na 

autorregulação, controle dos impulsos, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. 

Para os autores, as funções executivas servem para controlar e regular o processamento 

da informação pelo cérebro e complementam que um plano de ação, flexível e 

adaptativo, baseado em experiências passadas que possa ser moldado à atual são 

preditores de sucesso. 

Para a realização do referido plano de ação existem algumas etapas que podem 

ser explicitadas a partir de um simples exemplo de Malloy-Diniz et al. (2008). Os 

autores tomaram como exemplo a preparação de um prato especial para um jantar. 

Nesse caso primeiramente deve-se identificar o objetivo final e traçar um plano de 

metas dentro de uma organização hierárquica facilitadora da realização da tarefa 

(definição dos ingredientes, forma de obtê-los, quantidade e qualidade, tempo de 

preparo, etc.). Posteriormente, deve-se colocar em prática os itens planejados, avaliando 

os acertos e os erros de cada etapa para que se possa corrigir o que não foi bem 
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sucedido, além de adotar novas estratégias quando necessário. Ao mesmo tempo, a 

pessoa deve manter o foco na tarefa que está realizando, monitorar a sua atenção de 

acordo com o que já foi realizado, com o que está produzindo e nos futuros passos. A 

pessoa também deve armazenar, temporariamente, na memória as informações que 

serão necessárias durante o preparo do prato.  

Uma tarefa relativamente comum e simples, como o exemplo relatado, requer o 

funcionamento adequado e simultâneo de vários processamentos cognitivos, os quais 

compõe as funções executivas (MALLOY-DINIZ, 2008). Assim sendo, as mesmas são 

fundamentais ao direcionamento e regulação de várias habilidades intelectuais, 

emocionais e sociais, além de estarem relacionadas ao córtex pré-frontal. Quando ocorre 

algum comprometimento nesta área ou em outras relacionadas, isso pode ocasionar um 

déficit nas funções executivas, denominado de síndrome disexecutiva (LEZAK et al., 

2012). Pacientes com esta síndrome apresentam, dependendo do circuito pré-frontal que 

foi danificado, alguns dos seguintes sintomas: dificuldade no processo de tomada de 

decisão, traçam metas utópicas, não preveem consequências futuras, utilizam o método 

de tentativa e erro para solucionar problemas, são impulsivos, distraídos e insensíveis às 

consequências de seus comportamentos (MALLOY-DINIZ et al., 2008). 

 O córtex pré-frontal desempenha um papel crucial no controle das funções 

executivas, porém outras áreas do cérebro também estão envolvidas (ARDILA, 2008). 

Segundo o mesmo autor, as tentativas de localizar o funcionamento executivo em áreas 

frontais foram inconclusivos e a visão emergente é a de que as funções executivas são 

mediadas por redes dinâmicas e flexíveis. Embora as mesmas dependam de redes 

dinâmicas, incluindo diferentes áreas do cérebro, presume-se que o córtex pré-frontal 

desempenha um papel importante em relação ao controle e monitoramento. Em suma, o 

córtex pré-frontal não participa, apenas, das operações executivas classicamente 

reconhecidas mas, também desempenha um papel central na coordenação da emoção e 

cognição (ARDILA, 2008).  

 Uma região que parece ser a última a terminar de se desenvolver é o córtex pré-

frontal. Algumas diferenças importantes entre o desenvolvimento do córtex pré-frontal e 

de outras regiões corticais são: diminuição gradual das sinapses, as quais começam 

antes da puberdade; um aumento tardio da arborização dendrítica e um longo processo 

de mielinização, que continua, pelo menos, até os 20 anos de idade. O processo de 

formação e, posteriormente, de poda sináptica começa antes do nascimento e o mesmo 
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se inicia com um período de formação rápida de sinapses cujo resultado é uma elevada 

produção das mesmas em relação a etapa adulta (GÓMEZ-PÉREZ et al., 2003). 

 Para Gómez-Pérez et al. (2003), a sinaptogênese ocorre, concomitantemente, 

com um crescimento axonal e dendrítico e o aumento nas arborizações dendríticas se 

produzem anteriormente nas áreas motoras e sensoriais primárias e, mais tarde, no 

córtex pré-frontal. Os mesmos autores consideraram que os processos de formação e, 

depois, da poda sináptica apresentam um correlato funcional. A elevada produção de 

neurônios pode, inicialmente, permitir que o cérebro tenha uma capacidade máxima 

para responder ao meio ambiente e formar ligações múltiplas. Posteriormente, durante o 

desenvolvimento, os neurônios ou sinapses que não recebem estimulação são 

eliminados e a persistência prolongada de sinapses no córtex pré-frontal até a 

adolescência poderá apoiar o desenvolvimento tardio de alguns processos cognitivos, 

tais como as funções executivas (GÓMEZ-PÉREZ et al., 2003). 

 Malloy-Diniz et al. (2008) apontam que as funções executivas são provenientes 

de atividades distribuídas de diferentes circuitos neurais e citam três que estão 

envolvidos com o córtex pré-frontal e com as funções executivas. São denominados de 

circuito dorsolateral, circuito lateral orbitofrontal e circuito do cíngulo anterior. 

  O circuito dorsolateral está interconectado com outras áreas de associação 

cortical e está relacionado a processos cognitivos de estabelecimento de metas, 

planejamento, solução de problemas, fluência, categorização, memória operacional, 

monitoração da aprendizagem e da atenção, flexibilidade cognitiva, capacidade de 

abstração, autorregulação, julgamento, tomada de decisão, sustentação da atenção e 

foco. Enquanto a região ventrolateral parece mais envolvida em tarefas relativamente 

simples, como a manutenção de curto prazo de informações que não podem 

prontamente serem percebidas em “memória de trabalho” (por exemplo, memorizar um 

número de telefone que acaba de ser dito, antes de digitar os números em um telefone), 

a região dorsolateral parece relacionada à manipulação de informações que não estão 

mais disponíveis no nosso meio. Para Ardila (2008), o circuito dorsolateral é o mais 

importante para o funcionamento executivo e informa que o déficit mais conhecido é a 

incapacidade de organizar uma resposta comportamental a estímulos novos ou 

complexos. Os sintomas refletem a capacidade de alterar habilidades cognitivas, 

envolver estratégias existentes e organizar as informações para atender às novas 

exigências ambientais. 
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  O segundo circuito, denominado lateral orbitofrontal, abrange interconexões 

com áreas de processamento cognitivo e emocional, também pode estar relacionado 

com alguns aspectos do comportamento social, como empatia, cumprimento de regras 

sociais, controle inibitório e automonitoração (MALLOY-DINIZ et al., 2008). De 

acordo com Ardila (2008), o córtex orbitofrontal parece estar relacionado, 

principalmente, com as áreas límbicas do cérebro anterior e basal e, neste caso, os 

pacientes são incapazes de responder à estímulos sociais. 

 O terceiro circuito, nomeado como cíngulo anterior, é relevante para a 

motivação, monitoração de comportamentos, controle executivo da atenção, seleção e 

controle de respostas (MALLOY-DINIZ et al., 2008). Segundo Gilbert e Burgess 

(2008), uma influente teoria propõe que o córtex cingulado anterior detecta a 

necessidade de controle, por exemplo, onde há uma competição entre duas ou mais 

formas de se comportar em uma determinada situação, sendo que ambos podem ser 

desencadeadas por eventos em nosso ambiente, exigindo desta forma, a entrada de cima 

para baixo (top-down) para resolver o conflito. 

Levando em consideração que o córtex pré-frontal lateral e o ventromedial 

desempenham funções de controle e inibição, as áreas laterais são primordialmente 

ativadas quando a decisão abarca estímulos cognitivos sem conteúdo emocional 

positivo ou negativo, e as áreas ventromediais são ativadas principalmente quando a 

decisão é pautada em informação afetiva (DIAS; ROBBINS; ROBERTS, 1996). Dessa 

forma, a divisão das funções executivas em componentes parece ter base não apenas do 

ponto de vista cognitivo, mas também neurofuncional, com áreas específicas mais 

relacionadas a funções específicas. Estas especificidades podem ser observadas também 

a partir do estudo das consequências de lesões cerebrais em humanos, visto que lesões 

em diferentes locais levam a síndromes diferentes, refletindo os papéis executivos 

específicos (MALLOY et al., 1993). Nesse sentido, corroborando as ideias elencadas e 

levando em consideração aspectos teóricos e metodológicos, atualmente, determinar as 

contribuições de cada diferente sub-região frontal do córtex pré-frontal para diferentes 

funções executivas é uma evidência complexa, porém existem subsídios (GILBERT; 

BURGESS, 2008).  

 Tais bases neurofuncionais observadas especialmente no córtex pré-frontal em 

adultos parecem ter correspondência com as áreas ativadas em crianças. Conforme 

Anderson e Reidy (2012), poucos estudos de neuroimagem funcional têm sido 

realizados em crianças pré-escolares em função das dificuldades com a digitalização. 
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Porém, mesmo assim, as áreas do córtex pré-frontal demonstram-se ativas durante as 

tarefas de funções executivas nesta população (ANDERSON; REIDY, 2012). 

 

 2.2 Componentes das funções executivas  

 

Atualmente há evidências de que as funções executivas não constituem um 

construto unitário, mas sim composto por várias habilidades ou componentes 

(DIAMOND, 2013; MIYAKE et al., 2000). Segundo Carvalho et al. (2012), um 

impasse para se compreender as funções executivas como um construto único advém do 

feito de que determinada tarefa pode ser tão complexa, além de avaliar diversos 

domínios concomitantemente, que impossibilitam a diferenciação dos processos que 

estão comprometendo o desempenho do sujeito. Tal fato caracteriza uma limitada 

especificidade. 

Gilbert e Burgess (2008), por exemplo, relatam estudos comportamentais que 

demonstram que, embora muitas vezes existam correlações positivas e significativas 

entre os escores dos participantes em diversos testes de funções executivas, as 

correlações tendem a ser bastante baixas (tipicamente r < 0,4) e, muitas vezes, não 

superiores a correlações com testes não-executivos. Além disso, a análise fatorial revela 

a presença de múltiplos fatores distintos nos escores derivados de baterias de testes de 

funções executivas. Assim sendo, parece improvável que as funções executivas 

contemplem um processo cognitivo único, indiferenciado.  

Anderson e Reidy (2012) elencaram alguns elementos principais relacionados às 

funções executivas, entre eles, antecipação e implantação de atenção; controle do 

impulso e autorregulação; início da atividade; memória de trabalho; flexibilidade mental 

e utilização de feedback; capacidade de planejamento e organização; seleção de 

estratégias de resolução de problemas eficientes; e monitorização do desempenho. Em 

outra classificação, os processos envolvidos nas funções executivas podem ser 

denominados: atenção seletiva, memória operacional ou de trabalho, controle de 

impulsos, planejamento, intenção, efetivação das ações, monitoramento das atitudes e 

flexibilidade cognitiva e comportamental (DUNCAN et al., 1997; LEZAK et al., 2012; 

STERNBERG, 2008). 

Best, Miller e Naglieri (2011) confirmam que há um debate sobre a natureza da 

construção das funções executivas, mas que um quadro teórico proeminente sugere que 
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as funções executivas constituem-se de forma distinta, porém com componentes 

relacionados. Anderson e Reidy (2012) constatam esse modelo e referem-se às funções 

executivas como um sistema de supervisão ou controle integrado. Também afirmam que 

os componentes são passíveis de avaliação a partir de uma idade jovem. 

Segundo Diamond (2013) e Miyake et al. (2000), existem três funções 

executivas centrais, a saber, inibição (que compreende o controle inibitório e a atenção 

seletiva), memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. A pesquisa de Miyake et al. 

(2000) indica que o primeiro elemento, denominado inibição, está relacionado ao auto-

controle e envolve a capacidade de resistir a uma determinada tarefa em detrimento de 

outra para poder executar o que é mais apropriado ou necessário. Segundo Barkley 

(1997), inclui a capacidade de resistir ao primeiro impulso e ao fornecimento de uma 

resposta mais adequada, bem como permanecer na tarefa apesar de esta ser cansativa ou 

desmotivadora. A inibição está relacionada com a atenção seletiva e sustentada e, 

consequentemente, torna possível o autocontrole sobre nossa atenção e nossas ações. 

Em relação aos pré-escolares, faixa etária abordada nesta pesquisa, Diamond 

(2013) afirma que o controle inibitório, em comparação aos adultos, é 

desproporcionalmente difícil para as crianças. Ela explica que a diferença da velocidade 

e precisão do desempenho das crianças, entre os 4 e 9 anos de idade, para responder a 

um estímulo, sempre do mesmo lado e inibir a tendência predominante e responder à 

um estímulo sempre do lado oposto é maior do que a diferença entre sua velocidade e 

precisão para realização de duas associações estímulo-resposta em mente versus 

realização de seis estímulos-resposta em mente. A autora ainda complementa que para 

os adultos é muito difícil manter seis associações em mente do que apenas duas, mas 

que não é mais difícil para os mesmos responderem ao estímulo sempre do lado oposto 

ao invés de sempre responder do mesmo lado. Vale lembrar que, o controle inibitório, 

no início do desenvolvimento, parece ser muito preditivo de resultados ao longo da 

vida, afinal permanece em desenvolvimento, também, durante a adolescência e pode 

decrescer, naturalmente, durante o envelhecimento (DIAMOND, 2013). 

O segundo elemento refere-se à memória de trabalho, a qual permite a 

representação transitória de informações relevantes para uma determinada tarefa, 

informações estas que podem ser de uma experiência passada armazenada na memória 

de longo-prazo ou que podem estar disponíveis no ambiente atual (DIAMOND, 2013). 

Desta forma, a memória de trabalho permite sustentar uma informação na mente 

enquanto se trabalha com ela ou a atualiza em alguma tarefa. É essencial para diversas 
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atuações, como: relacionar diferentes ideias e/ou partes diversas de uma leitura, fazer 

cálculos mentais, lembrar sequências ou ordens de acontecimentos, relacionar passado e 

presente, e considerar fatos e ideias a partir de diferentes perspectivas (BADDELEY, 

2000; ALLEN et al., 2012). 

Algumas atividades podem facilitar o desenvolvimento desta habilidade em 

crianças ainda em idade pré-escolar, um exemplo é o programa ‘Tools of the mind’ 

(BODROVA; LEONG, 2007), o qual propõe uma determinada atividade em dupla. 

Consiste em cada dupla de crianças escolher um livro de imagens para que, juntos, se 

revezem e elaborem uma história sobre o livro. A ansiedade que cada um apresenta para 

narrar a sua parte é muito grande e para auxiliar no controle inibitório das mesmas os 

professores utilizaram um recurso de memória visual, ou seja, entregaram para cada 

dupla de crianças um par de plaquetas com um desenho de uma orelha e lhes foi 

explicado que as orelhas não falavam, apenas ouviam. A partir do recurso concreto, a 

criança diante da plaqueta com a orelha se inibiu e, apenas, ouviu. Sem este, as crianças 

demorariam mais tempo para ativar o treino do controle inibitório, desta forma, após 

alguns meses, o recurso não foi mais necessário, pois a criança havia memorizado o 

lembrete (BODROVA; LEONG, 2007). 

De acordo com Diamond (2013), o controle inibitório sustenta a memória de 

trabalho e tal afirmação pode ser visualizada no exemplo citado, no qual, as crianças, 

após treino, não necessitaram do recurso concreto das plaquetas, ou seja, as informações 

foram assimiladas na memória de trabalho. Para relacionar várias ideias ou fatos, 

concomitantemente, deve-se ser capaz de resistir e focar, exclusivamente, em apenas 

uma coisa e, recombinar as ideias e fatos de maneiras novas e criativas, afinal, deve-se 

ser capaz de resistir ao invés de repetir antigos padrões de pensamento. Para manter a 

mente focada no que se deseja concentrar, deve-se inibir distrações internas e externas, 

e, neste caso, quando a inibição falhar, ocorre a chamada divagação mental. Neste caso, 

podemos inferir que o controle inibitório pode auxiliar na memória de trabalho ao 

bloquear informações irrelevantes do espaço da própria memória de trabalho, resistir a 

interferência proativa e ao eliminar informações que não são mais relevantes em relação 

a capacidade do espaço de trabalho (DIAMOND, 2013). 

O terceiro elemento consiste na flexibilidade cognitiva, a qual se refere à 

mudança ou alternância de objetivos. É essencial quando o plano inicial não é sucedido 

devido a imprevistos ou quando é necessário alternar entre dois ou mais objetivos 

distintos (MIYAKE et al., 2000). De acordo com Diamond (2013), a flexibilidade 
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cognitiva baseia-se no controle inibitório e na memória de trabalho, a qual consiste em 

reter a informação na mente durante outras atividades para que possa ser resgatada no 

momento de relacioná-la com outra informação. A autora afirma que, para alterar 

perspectivas, é preciso inibir ou desativar a nossa perspectiva e a carga anterior contida 

na memória de trabalho. Também envolve ser flexível o suficiente para se adaptar às 

demandas e prioridades quando estas mudarem, para admitir situações em que houve 

algum erro e para aproveitar as oportunidades não planejadas. 

Segundo Diamond (2013), a flexibilidade cognitiva é, frequentemente, avaliada 

por meio de atividades de comutação ou de mudança de tarefas, existem diversos 

instrumentos para tal, porém, pretende-se salientar que crianças de três anos de idade 

podem, perfeitamente, fazer classificações por cor ou forma, mas não conseguem fazer 

a alteração, mesmo compreendendo que, por hora, a outra dimensão é relevante. 

Conclui-se que a criança se fixa na forma anterior de pensar sobre os estímulos e 

necessita, amadurecimento, o qual se desenvolve durante toda a infância, para realizar 

tal alternância. 

Vale ressaltar que Wiebe et al. (2011) enfatizam que a caracterização da 

estrutura das funções executivas em pré-escolares pode ser influenciada por uma 

significativa variação na aquisição das habilidades não executivas, e alertam que tal 

potencial de influência é preocupante durante os anos pré-escolares. Desta forma, a 

estrutura fatorial das funções executivas em pré-escolares pode ser, predominantemente, 

unifatorial, porém há poucos estudos corroborando tais dados. Portanto, possivelmente, 

a avaliação de um componente é suficiente ou altamente relacionada à avaliação global, 

embora a estrutura fatorial em pré-escolares não esteja tão bem determinada. 

Levando em consideração tal contribuição e, em concordância com a afirmação 

de Diamond (2013), a qual abarca que na idade dos pré-escolares, o controle inibitório e 

a memória de trabalho estão muito imbricados, a presente pesquisa se concentrou na 

avaliação de dois componentes das funções executivas, inibição e flexibilidade 

cognitiva.  

Este estudo priorizou a utilização de instrumentos de avaliação que já tivessem 

sido validados, previamente, para a amostra em questão. Assim sendo, outro motivo 

para avaliar, apenas, estes dois componentes se deve ao fato de que, atualmente, para a 

faixa etária dos três aos seis anos de idade, só existem instrumentos padronizados e 

validados para a avaliação do componente inibição e flexibilidade cognitiva no Brasil. 

Ambos os componentes seguem descritos mais detalhadamente.  
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  2.2.1 Inibição: controle inibitório e atenção seletiva 

 

O componente de inibição consiste na capacidade de controlar a atenção, 

comportamento, pensamentos e/ou emoções para substituir uma forte predisposição 

interna ou atração externa e fazer o que é mais apropriado ou necessário. Agrupa o 

controle inibitório e a atenção seletiva. Sem o controle inibitório estaríamos à 

disposição dos impulsos e/ou dos estímulos do ambiente; logo, o mesmo é importante 

para podermos escolher como reagir e como nos comportar perante o outro, além de 

possibilitar escolha e mudança (DIAMOND, 2013). Pode ser compreendido como 

complementar à atenção seletiva, ou seja, inibe estímulos irrelevantes à solução de um 

dado problema e, por consequência, reduz a demanda sobre o processamento da 

informação (STERNBERG, 2008).  

Para Diamond (2013), o auto-controle é um aspecto do controle inibitório e 

contempla resistência às tentações e ações por impulso. Consiste na disciplina para 

permanecer em determinada tarefa mesmo que haja o desejo de realizar outra, ou seja, 

exclui-se um prazer imediato para uma maior recompensa futuramente. O mesmo 

também pode ser necessário quando não há o desejo, por exemplo, é importante para 

que não seja verbalizado o que vem primeiro a mente e para não adiantar uma conclusão 

antes de todos os fatos. Diamond (2013) também sugere que processos atencionais 

controlados integram os componentes de controle de interferência, o qual faz parte do 

sistema de controle inibitório. 

A atenção seletiva, por sua vez, refere-se à capacidade de atender seletivamente 

a estímulos específicos, permanecer atento por um período prolongado, regular e 

monitorar as ações e comportamentos e impulsos de controle (ANDERSON; REIDY, 

2012). O fato de ignorar alguns estímulos para lidar com algum outro em específico 

proporciona uma resposta rápida e apropriada aos estímulos pertinentes (STERNBERG, 

2008). A atenção seletiva tem sido relacionada às funções executivas e ao córtex pré-

frontal. Ela tem papel fundamental, também, para os outros componentes das funções 

executivas, por exemplo a memória de trabalho, visto que a seleção de informações é 

importante para acessar a informação previamente armazenada e mantê-la ativa 

(SHIMAMURA, 2000).  
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 Nesta pesquisa, o controle inibitório e a atenção seletiva foram avaliados por 

meio do Teste de Stroop Semântico e do Teste de Atenção por Cancelamento, conforme 

detalhado no Método. 

 

  2.2.2 Flexibilidade cognitiva 

 

Outra habilidade fundamental ao funcionamento executivo abordada nessa 

pesquisa é a flexibilidade cognitiva, a qual se refere à capacidade do indivíduo mudar 

ou alternar objetivos durante a realização de uma determinada tarefa, alternando o foco 

atencional entre duas ou mais tarefas de acordo com as demandas do ambiente (LEZAK 

et al., 2012; MALLOY-DINIZ et al., 2008; MIYAKE et al., 2000). Em suma, é ajustar-

se de modo flexível a novas demandas, lidar com as mudanças de rotina, alternar entre 

conjuntos de respostas, elaborar estratégias alternativas, além de envolver a ativação de 

um novo elemento e a desativação do elemento anterior (ANDERSON; REIDY, 2012). 

Contudo, a flexibilidade cognitiva envolve a capacidade de mudar alguma coisa que 

havia sido pensada, ou seja, requer a consideração de algo a partir de uma nova ou 

diferente perspectiva. Reporta-se à habilidade de ajustar-se facilmente às exigências 

quando as prioridades mudam (DIAMOND, 2013). 

Para Lezak et al. (2012), alterações nesta competência podem incidir em um 

padrão de rigidez cognitiva e comportamental, caracterizado pela dificuldade em alterar 

respostas ou o foco do processamento apropriadamente. Esse padrão de inflexibilidade, 

de modo geral, resulta em comportamentos repetitivos e não adaptativos. Para os 

mesmos autores, tal dificuldade também pode ser notada no âmbito cognitivo, por 

exemplo, indivíduos com lesões pré-frontais e problemas relacionados à inflexibilidade 

cognitiva apresentam dificuldade para analisar imagens ambíguas, ou seja, não 

conseguem distinguir a representação de duas ou mais imagens diferentes. Desta forma, 

pode-se sugerir que o indivíduo é incapaz de regular e modular o foco de processamento 

e o comportamento de acordo com as exigências e demandas do meio. 

 Nesta pesquisa, a flexibilidade cognitiva foi avaliada com o Teste de Trilhas 

para pré-escolares, conforme descrito no Método. 
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2.3 Desenvolvimento e importância das funções executivas 

 

Conforme mencionado, as funções executivas podem ser consideradas como um 

constructo multidimensional e que contém três componentes relacionados, porém 

distintos, denominados inibição, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva 

(RHOADES et al., 2011). Essa pesquisa enfoca as funções executivas em crianças pré-

escolares. Assim, é fundamental compreender como ocorre o desenvolvimento dessas 

funções nas mesmas pois, conforme revisão de Diamond (2013), as funções executivas 

são habilidades essenciais para a saúde física e mental, para o sucesso cognitivo na 

escola e no relacionamento com o outro, além de contribuir para o desenvolvimento 

psicológico. 

Para tanto, a seguir serão abordados alguns aspectos do desenvolvimento dessas 

funções em crianças. A primeira infância, dos zero aos seis anos, é caracterizada pelo 

desenvolvimento do cérebro e pelo aprimoramento dos aspectos físicos, sociais, 

emocionais e cognitivos. Dentre esses aspectos, estudos atuais, como o de Rhoades et 

al. (2011), afirmam que as funções executivas progridem, de forma gradual, a partir do 

primeiro ano de vida. Complementam que a primeira infância contempla o principal 

período de desenvolvimento das funções executivas, apesar desse continuar até, 

provavelmente, o final da adolescência e início da vida adulta jovem. Diamond (2001) 

afirma que as crianças, mesmo quando pequenas, já pensam em resoluções de 

problemas e que o córtex pré-frontal continua a amadurecer durante os próximos 15 aos 

20 anos de vida. 

Em relação ao desenvolvimento dos componentes das funções executivas, Dias, 

Menezes e Seabra (2013) relataram que, entre os 22 e 23 meses de idade, o controle 

inibitório tem um considerável período de desenvolvimento e, entre os oito meses e os 

oito anos de idade, ocorrem alterações cerebrais significativas durante as atividades de 

inibição, incluindo o aumento da eficiência e funcionalidade do córtex pré-frontal em 

inibição da resposta. As mesmas autoras reforçam que a inibição e a atenção seletiva 

não estão totalmente desenvolvidas até a puberdade, constituem seu ápice entre os três e 

cinco anos de idade, porém a habilidade de seleção de uma característica específica 

dentro de um estímulo permanece em desenvolvimento até, pelo menos, os dez anos de 

idade.  
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Sobre o componente flexibilidade cognitiva, estudos indicam que este se 

desenvolve desde o primeiro ano de vida, com avanços entre os cinco e sete anos de 

idade, mas alcança o seu nível de maturidade durante a adolescência, por volta dos 15 

anos de idade, ao desempenharem tarefas complexas (DIAS; MENEZES; SEABRA, 

2013; BEST; MILLER, 2010). Aos poucos, entre os quatro e cinco anos de idade, 

desenvolvem-se as habilidades relacionadas a focalizar a atenção e se recordar de algum 

evento de forma conclusiva, ignorar distratores, postergar gratificação, impedir um 

comportamento inadequado e atuar de forma “adaptativa”, ou seja, adequar o seu 

comportamento às demandas e regras sociais, inclusive monitorando suas emoções 

(DIAS; SEABRA, 2013).  

Para as mesmas autoras, nesta idade, as crianças podem julgar o produto de suas 

ações e tal ato pode ser considerado metacognitivo, além de também saberem discernir 

o que pode ou não ser realizado, quais comportamentos são pertinentes, além de 

sentirem desconforto no descumprimento de regras, o que conota que são capazes de 

compreender, apesar de nem sempre cumprirem o que lhes foi imposto. Também, entre 

os três e cinco anos de idade, a aquisição da linguagem fornece à criança uma relevante 

noção de controle e regulação, em suma, a fala autodirecionada pode ser utilizada para a 

manipulação do próprio comportamento e do outro. Essa estratégia é evidente em 

crianças com idades entre três e cinco anos e é completamente absorvida apenas entre 

nove e doze anos de idade (DIAS; SEABRA, 2013).  

Segundo García-Molina et al. (2009), no desenvolvimento humano as 

habilidades básicas se manifestam até os três anos de idade e, entre os três e cinco anos, 

algumas habilidades são integradas, o que ocasiona melhor domínio sobre o próprio 

comportamento, por parte da criança, porém permanecem em desenvolvimento. Neste 

momento continuam se desenvolvendo as habilidades de inibição, atenção seletiva, 

memória de trabalho e de aspectos metacognitivos, os quais permitem à criança julgar o 

produto de seus atos e saber se são ou não adequados às regras ou determinados 

contextos. Entre os cinco e seis anos as crianças estão aptas para desenvolverem 

comportamentos mais complexos, tomar decisões e planejar, dividir comportamentos 

complexos em sequencias e os recombinar em novas formas para resolução de novos 

desafios ou objetivos, o que exige a atuação integrada de outras habilidades do 

funcionamento executivo (GARCÍA-MOLINA et al., 2009; BODROVA; LEONG, 

2007; DIAS; SEABRA, 2013). 
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Vale lembrar que o nível de desempenho das crianças em relação aos 

componentes avaliados pode apresentar resultados diferentes em detrimento dos 

diferentes métodos que podem ser utilizados para avaliar as funções executivas. Outro 

fator que contribui para diferenças de resultado é em relação ao contexto cultural e 

escolar em que o sujeito está inserido (DIAS; MENEZES; SEABRA, 2013). 

Por isso, é fundamental que os instrumentos de avaliação tenham características 

psicométricas adequadas. Dentre elas, destacam-se as evidências de validade e índices 

de fidedignidade. Evidências de validade contemplam a investigação do quão adequado 

são as interpretações realizadas a partir de uma resposta obtida por uma pessoa que 

respondeu um instrumento de avaliação. A fidedignidade está relacionada ao grau em 

que as pontuações obtidas em um teste são livres de erro de medida (CARVALHO, 

2012).  

Pazeto (2012), em seu estudo brasileiro, avaliou as funções executivas de pré-

escolares e obteve evidências de que as médias gerais do desempenho aumentaram com 

a progressão escolar e o tempo de reação diminuiu, o que corrobora com a hipótese de 

que, nessa idade pré-escolar, as funções executivas já estão em desenvolvimento. De 

fato, Diamond (2013), confirma que as funções executivas são fundamentais para o 

sucesso na escola e na vida e que elas podem ser desenvolvidas, o que reforça a 

importância de estudar o desenvolvimento das funções executivas em crianças e os 

fatores a ele associados. 

Para Pureza et al. (2013), inúmeras ferramentas têm sido requeridas para a 

avaliação das funções executivas em crianças, o que, segundo as autoras, dificulta na 

compreensão de como os diferentes componentes executivos são processados. Para elas, 

mais estudos sobre o desenvolvimento das funções executivas devem ser desenvolvidos 

com crianças saudáveis. Desta forma, tais construtos poderão ser compreendidos com 

maior profundidade e especificidade. Porém, apesar de haver pesquisas relacionando o 

desenvolvimento das funções executivas ao ambiente escolar, segundo Carlson (2003) 

pouco se sabe sobre as relações específicas entre aspectos precoces do desenvolvimento 

das funções executivas das crianças em relação ao contexto familiar. Tal assunto será 

abordado no tópico seguinte. 
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3. Funções executivas e as experiências familiares nos primeiros anos de vida 

 

As experiências que ocorrem durante os primeiros anos de vida entre pais e 

filhos são cruciais para o desenvolvimento do cérebro e, abordando mais 

especificamente o tema desse trabalho, para o desenvolvimento do lobo frontal, 

caracterizando as bases para, posteriormente, desenvolver as habilidades executivas 

(BERNIER et al., 2012; BERNIER; WHIPPLE; CARLSON, 2010; OXFORD; LEE, 

2011). Ao considerar os vários fatores ambientais que estão presentes na formação das 

funções executivas, as evidências sugerem que a orientação dos pais é uma das 

experiências primárias mais relevantes para a constituição dessas funções durante os 

primeiros anos da infância. Osório (2011), em sua tese, observou que, já aos 10 meses 

de vida, as estratégias maternas em relação à atenção compartilhada são um preditor 

significativo para o seguimento de atenção compartilhada pelo bebê. Tal fato demonstra 

a importância da figura materna desde os primeiros meses de vida. Os progenitores, por 

meio de características específicas, permitem que a criança atinja um nível de funções 

executivas além do que ela poderia conseguir sozinha (BINDMAN et al., 2013). Esse 

tópico trata desse assunto. 

Segundo Bernier et al. (2012), um grupo muito recente de pesquisas está 

começando a sugerir que a qualidade das interações pais e filhos está relacionada ao 

desempenho das funções executivas de crianças. Os autores utilizam o termo ‘relação de 

apego’ e ressaltam que o apego da criança é conceituado, em alguns aspectos, como o 

resultado de um comportamento de cuidado parental o qual pode ser observado a partir 

de comportamentos da própria criança, também afirmam que a qualidade da relação de 

apego entre mãe e filho é um dos preditores mais antigos e mais confiável de vias de 

desenvolvimento das crianças. Dessa forma, a qualidade do vínculo afetivo fornece um 

contexto seguro e ordenado de relacionamento em que as crianças podem, 

gradualmente, aprender a dominar o pensamento autorregulado e as ações que definem 

as funções executivas. 

Os mesmos autores sugerem que a relação de apego se torna saliente quando 

envolvida em situações cognitivamente ou emocionalmente desafiadoras, por exemplo, 

ao lidar com a frustração no momento de realizar uma tarefa difícil, ou adiar a 

gratificação com base na confiança do cuidador, o qual pode explicar que a atividade 

desejada será realizada em breve. Segundo Bernier et al. (2012), as estratégias ensinadas 
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pelo cuidador de forma apropriada, as quais podem ser relacionadas à distração com 

uma atividade agradável enquanto se espera por algo ou ao resolver um quebra-cabeça 

voltar atrás e considerar outras opções para resolvê-lo, resultam em interações 

familiares com um clima emocional harmonioso. 

Assim, repetidas experiências de regulação de sucesso em determinadas 

situações emocionalmente desgastantes, por parte dos progenitores, levam as crianças a 

internalizar as competências adquiridas e gradualmente integrá-las em seu próprio 

repertório de autorregulação. Desta forma, os processos regulatórios são, 

primeiramente, praticados no âmbito das relações familiares e as estratégias aprendidas 

são generalizadas e utilizadas fora da relação didática, tal como durante tarefas que 

exijam autorregulação independente, a qual pode ser considerada uma característica 

definidora das tarefas de funções executivas (BERNIER et al., 2012). Pode-se supor, 

através do estudo de Bernier et al. (2012), que os fatores mais proximais, como por 

exemplo, as funções executivas dos próprios pais possam afetar o controle das crianças 

referente ao próprio impulso, o qual pode ser por meio de imitação e de aprendizagem 

por observação. 

Nessa interação entre pais e filhos, a linguagem tem um papel fundamental, visto 

que é por meio da linguagem e dos direcionamentos verbais que os pais podem, 

diariamente, interagir com seus filhos e oferecer diretrizes educativas. Uma das funções 

da linguagem é fornecer estrutura, a qual compreende a organização do ambiente da 

criança e dos pais para que possa haver sucesso nas atividades cotidianas (BINDMAN 

et al., 2013). Segundo os autores, a estrutura ensina para a criança as consequências de 

suas ações e cria regras consistentes, claras, e contingências para o comportamento da 

criança. A linguagem também pode favorecer um melhor desempenho em tarefas que 

exijam habilidades relacionadas com as funções executivas, pois as crianças podem 

utilizar a fala dos pais para orientar e planejar os seus próprios comportamentos. 

Os estudos de Rhoades et al. (2011) e Bindman et al. (2013) se atentaram para a 

importância da linguagem na predição das funções executivas e das interações entre pais 

e filhos. Observou-se que a linguagem ajuda a facilitar o desenvolvimento das funções 

executivas e que ambas as habilidades podem ser influenciadas pelo contexto 

demográfico e familiar. No entanto, Rhoades et al. (2011) comenta que é possível que 

os riscos familiares advindos de questões demográficas possam influenciar a 

possibilidade de interação social ou exposição a interações cognitivamente estimulantes, 

que, por sua vez, estimulam as funções executivas e o desenvolvimento da linguagem. 
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No estudo de Rhodes et al. (2011), destacou-se que poucas pesquisas inserem o 

desenvolvimento das funções executivas em um dos contextos mais importantes para 

oportunizar o mesmo, isto é, no ambiente doméstico. Tal estudo enfocou os indicadores 

demográficos e o desenvolvimento das funções executivas no ambiente familiar e, para 

tal, identificou perfis familiares de risco, incluindo as práticas parentais e estrutura 

familiar. Os resultados sugeriram que combinações específicas de risco são mais 

associadas com baixos resultados de funções executivas e que essas combinações 

podem variar de acordo com a raça, estado civil e condição socioeconômica. Observou-

se, por exemplo, que a qualidade da parentalidade pode exercer influência no 

desenvolvimento das crianças de duas maneiras. Em primeiro lugar, por meio de 

interações sensíveis contingentes com os progenitores, afinal, por meio destas, a criança 

pode aumentar a sua motivação para aprender a controlar e interagir com o mundo 

externo, o que pode contribuir para a prática das habilidades relacionadas às funções 

executivas. Em um segundo momento, por meio da segurança derivada de interações 

positivas, neste caso as crianças são mais propensas a explorar o seu ambiente, 

aumentando a sua interação com materiais que a estimulem cognitivamente 

(RHOADES et al., 2011).  

 Em relação às interações com os progenitores, Wood, Bruner e Ross (1976) 

desenvolveram o conceito de scaffolding, o qual, traduzido para a língua portuguesa, 

significa ‘andaimes’ e pode ser compreendido como o suporte temporário que os 

progenitores, educadores ou adultos, ou seja, os tutores na nomenclatura dos autores, 

fornecem à criança em determinada tarefa, até que esta consiga prosseguir sozinha com 

destreza. Segundo os autores, este conceito é composto por seis subitens, entre eles, 

recrutamento, adesão aos requisitos da tarefa; manutenção da direção, os tutores devem 

garantir que as atividades das crianças serão dirigidas para a obtenção de resultados 

específicos; controle de frustração, os tutores controlam as emoções negativas das 

crianças com o objetivo de finalizar a tarefa conforme, previamente, combinado; 

redução no grau de liberdade, redução da atividade para atingir uma solução; reforço de 

recursos críticos, os tutores devem salientar recursos importantes para concluir a 

atividade; demonstração, os tutores fornecem modelos de tarefas de modo que a criança 

possa imitá-los durante a conclusão da tarefa. 

 Para Bibok, Carpendale, Müller (2009), é através da aprendizagem gradual, 

proporcionada por tutores, conforme tais itens descritos, que as crianças, aos poucos, 

desenvolvem as habilidades necessárias para resolver tarefas de forma independente. 
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Para estes autores, os tutores devem encontrar um equilíbrio entre o trabalho com 

crianças em seu nível atual de competências e ao mesmo tempo desafiá-las, desta forma 

estarão expandindo a atividade e direcionando-as para situações desafiadoras. O 

processo de andaimes auxilia as crianças a organizarem e planejarem atividades 

dirigidas a objetivos, ou seja, nestas situações as crianças possuem acesso ao desejável 

nível de recursos cognitivos que podem os ajudar na regulação de seu comportamento. 

Assim sendo, os autores afirmam que os tutores executam muitos papéis funcionais 

associados com as funções executivas e, consequentemente, os pais e cuidadores podem 

facilitar o desenvolvimento das funções executivas das crianças, definindo um contexto 

no qual as crianças podem, gradualmente, dominar essas funções para si mesmos. 

Bibok, Carpendale, Müller (2009), em sua pesquisa citam o estudo de Landry, 

Miller-Loncar, Smith, Swank (2002), o qual investigou o impacto que o suporte 

parental, ou seja, o andaime verbal dos pais, tinha nas funções executivas de crianças de 

três anos e, posteriormente, quando as mesmas estavam com seis anos. Os resultados 

mostraram que o andaime verbal por parte dos pais foi preditivo de aumento da 

capacidade verbal das crianças aos quatro anos. Por fim, essa capacidade verbal, 

reforçada, foi preditiva de maior capacidade de funcionamento executivo aos seis anos 

de idade. Landry, Miller-Loncar, Smith, Swank (2002) sugerem que através do andaime 

verbal os pais fornecem, aos filhos, modelos de linguagem que possam representar 

problemas e suas possíveis soluções. Os resultados do estudo demonstram que as 

declarações dos pais e suas instruções podem ser classificadas em duas grandes 

categorias: diretiva e elaborativa. Entre essas duas, Smith, Landry, Swank (2000), 

afirmam que as declarações elaborativas são preditivas de maior desenvolvimento de 

funções executivas em crianças. 

Instruções elaborativas, por parte dos pais, pode ser considerada como uma fonte 

auxiliar de desenvolvimento executivo disponível para as crianças. Afinal, declarações 

de elaboração cumprem muitos dos itens atribuídos às funções executivas, entre eles, 

planejamento, exige a capacidade de se desligar de determinado problema e refletir 

acerca do mesmo; atenção de comutação, se desligar do estímulo anterior; inibição, se 

desligar a partir de uma resposta prepotente. Ao fornecer tais instruções como forma de 

auxiliar no desenvolvimento das funções executivas, as mesmas permitem realizar 

construções parciais que acabará por resultar na construção de tais habilidades, por esta 

razão, instruções elaborativas podem ser consideradas como preditivas de 

desenvolvimento cognitivo (BIBOK; CARPENDALE; MÜLLER, 2009). 
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O estudo de Bibok, Carpendale, Müller (2009), tinha como objetivo investigar a 

relação entre declarações elaborativas e diretivas dos pais sobre a imediata atividade 

cognitiva infantil e obter medidas das funções executivas das crianças. O estudo utilizou 

uma tarefa de quebra-cabeça anel anteriormente utilizado por Carpendale (1999) para 

avaliar o efeito da interação social no desenvolvimento da classificação lógica. O 

instrumento é composto por quatro anéis concêntricos subdivididos em pedaços de 

mesmo tamanho, agrupados em torno de um círculo localizado ao centro e ladeado por 

uma estrutura sólida, todos na mesma tonalidade, o formato do material pode ser 

visualizado na Figura 1 (BIBOK, 2007). Parte do enigma difere em relação à sua 

curvatura, em função de diferentes angulações, peças do quebra-cabeça podem ser 

colocadas incorretamente e, desta forma, produzir um espaço entre elas e peças 

próximas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Exemplo do formato do quebra-cabeça anel. 

  

As crianças da amostra também foram avaliadas com três instrumentos para 

avaliação das funções executivas, a saber, teste de Stroop (CARLSON; MANDELL; 

WILLIAMS, 2004), tarefa atrasada de alternância (LANDRY; MILLER-LONCAR; 

SMITH; SWANK, 2002) e tarefa de categorização reversa (CARLSON; MANDELL; 

WILLIAMS, 2004). Os pais preencheram um questionário demográfico e dois 

instrumentos relacionados com a habilidade verbal de seus filhos. Os pais e os filhos 

foram filmados durante a execução do quebra-cabeça e os responsáveis foram instruídos 

a auxiliarem os filhos durante a construção da atividade, uma vez que iria fazê-lo em 

casa. Após a coleta dos vídeos os autores distribuíram as atividades realizadas em três 
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categorias relacionadas ao comportamento: curvatura, ao colocar uma peça 

incorretamente em determinado espaço da placa do quebra-cabeça; para trás, ao colocar 

uma parte do enigma de forma errada no quebra-cabeça e correto, ao colocar 

corretamente uma peça do quebra-cabeça na placa determinada para tal. As declarações 

dos pais foram categorizadas de acordo com o comportamento: diretivo, quando os 

progenitores executaram pronunciamentos de comando, direção ou orientou a futura 

ação e elaborativo, quando os pais elaboraram ou avaliaram o curso atual da ação da 

criança. Os enunciados para tarefas, porém menos importantes, não foram codificados. 

Os resultados do estudo demonstraram que o suporte temporário dos pais, 

denominados andaimes e o desenvolvimento cognitivo são processos ativos, porém, 

segundo os mesmos, o conhecimento não pode ser imposto aos indivíduos através do 

ambiente social, pelo contrário, são atividades construtivistas que tornam o ambiente 

inteligível. Exemplificam que ao expor, simplesmente, as crianças à declarações 

elaborativas não garante que as mesmas se beneficiem e se desenvolvam a partir de tais 

declarações, afirmam que essas exposições devem ocorrer, ao mesmo tempo, em que as 

crianças estejam realizando alguma atividade, de tal forma que as mesmas sejam 

capazes de construir o significado dos enunciados, relacionando-os com as suas próprias 

atividades. Desta forma, instruções por parte dos progenitores são definidas em função 

do uso que a criança faz, cognitivamente, de tais expressões e não pelos fins para os 

quais o tutor os destinou. 

Os mesmos autores concluem que as crianças são capazes de se beneficiarem 

cognitivamente com estas afirmações elaborativas, pois elas podem, facilmente, associar 

tais declarações com suas atuais atividades. Com relação ao desenvolvimento das 

funções executivas, as declarações elaborativas, por parte dos pais, incentivam as 

crianças a refletirem sobre as próprias atividades. Assim sendo, os enunciados 

elaborativos, por parte dos progenitores, servem como uma forma de desenvolver as 

funções executivas, as quais as crianças podem utilizar para regular o próprio 

comportamento. Finalizam enfocando que a prática contínua de reflexão cognitiva 

externa permite que as crianças, eventualmente, dominam e envolvam-se em tal 

funcionamento executivo por conta própria (BIBOK; CARPENDALE; MÜLLER, 

2009). 

O estudo longitudinal de Hughes e Ensor (2009), o qual avaliou crianças com 

dois e, mais uma vez, aos quatro anos de idade, levanta como hipótese o seguinte tema: 

quais mecanismos, além do suporte dos pais, andaimes, pode sustentar associações entre 
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o status socioeconômico e o desenvolvimento das funções executivas das crianças? Os 

autores sugerem que o andaime pode ser apenas uma parte do processo, mas que, 

ademais, possam mediar as relações entre status socioeconômico e outros domínios 

cognitivos. A pesquisa desses autores elencou quatro modelos concorrentes de 

influência social sobre as funções executivas. Seguem descritos. 

O primeiro modelo considerado no estudo foi o modelo positivo global, o qual 

abarca os processos positivos, como exemplo, a conversa entre mãe e filho e resposta 

branda para transgressões de uma criança. Estudos recentes demonstram que o 

comportamento calmo e respostas parentais positivas para as emoções negativas das 

crianças contribui para um melhor controle de esforço das crianças, afinal está 

relacionado com a regulação da emoção, a qual está, intimamente, relacionada às 

funções executivas. O segundo modelo foi o modelo negativo global, que enfatiza, 

profundamente, os fatores negativos, como a desorganização e imprevisibilidade na vida 

familiar. O terceiro modelo foi denominado de modelo de imitação, o qual destaca a 

importância da aprendizagem por observação das crianças. Esta atenção ao detalhe 

favorece o domínio rápido das crianças de planos de ação complexos, apesar de uma 

simples imitação de atos simples dos adultos, por si só, constitui controle executivo, a 

aquisição de um repertório com objetivo direcionado é uma forma de promover o 

desenvolvimento de funções executivas. O quarto modelo contempla o modelo de 

andaimes, o qual destaca as diferenças individuais no apoio e orientação dos pais 

durante as atividades dirigidas aos objetivos das crianças. Este último, em contraste, 

com os outros modelos apresentados pelos autores, indicam vias pelas quais os pais 

podem, sem saber, influenciar o desempenho das funções executivas das crianças, 

demonstrando que as influências familiares sobre as funções executivas ultrapassam 

efeitos específicos de andaimes dos pais, portanto, apresentam um significado teórico e 

prático (HUGHES; ENSOR, 2009). 

Neste estudo, os autores avaliaram o status socioeconômico por meio de dois 

marcadores, a saber, educação materna e status ocupacional do sujeito responsável pela 

residência. O estudo também incluiu diversas medidas de interação social, entre elas, 

codificação detalhada baseada em vídeos sobre as interações mãe e criança; 

questionários de auto relato materno, e os índices de planejamento materno e auto 

monitoramento obtidos a partir de uma tarefa experimental. Em relação à habilidade 

verbal, foram utilizados dois tipos de escala, uma para avaliar as crianças aos dois anos 

de idade, denominada, British Abilities Scales (ELLIOTT; MURRAY; PEARSON, 
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1983) e, posteriormente, outra para avaliar as crianças aos quatro anos de idade, 

nomeada, British Picture Vocabulary Scale (DUNN, 1997). E sobre as funções 

executivas, os autores relataram a dificuldade em encontrar instrumentos de avaliação 

para crianças muito pequenas e com competências linguísticas limitadas, assim sendo, 

os autores adaptaram tarefas para essas crianças baseadas nos instrumentos disponíveis 

para adultos (HUGHES; ENSOR, 2009).  

A primeira tarefa de função executiva consistia na busca por adesivos 

escondidos em seis latas dentre oito disponíveis, atrativas e visualmente distintas 

dispostas em uma bandeja. A segunda tarefa é uma variação do teste de Stroop 

(STROOP, 1935), contempla a inibição de uma resposta predominante, a fim de 

executar uma resposta menos familiarizada. Foi apresentada uma tarefa envolvendo 

copos e colheres e as nomenclaturas “tamanho de bebê” e “tamanho de mamãe”. Em 

cada um dos 12 ensaios da tarefa o pesquisador mostrou para a criança um copo ou uma 

colher e a criança devia dizer “mamãe” caso tenha sido apresentado um item no 

tamanho de bebê, ou “bebê” caso tenha sido apresentado algum item no tamanho da 

mamãe. A terceira tarefa capitalizou interesse de crianças pequenas em ganhar 

guloseimas; a tarefa, denominada, caminhões, requer que as crianças aprendam uma 

regra e, posteriormente, a regra inversa. A quarta tarefa foi baseada em uma atividade 

de uma escala de inteligência, Stanford-Binet Intelligence Scales (THORNDIKE; 

HAGEN; SATTLER, 1986) e consiste na criança identificar a imagem correspondente 

aos objetos demonstrados em relação a cor e forma. Em uma etapa mais avançada 

solicita-se que a criança reproduza uma matriz que corresponde a uma imagem exibida 

por apenas cinco segundos. A última tarefa apresentada para as crianças de dois anos foi 

a, denominada, “caixa de longo desvio” (HUGHES; RUSSELL, 1993), uma caixa de 

metal brilhante com uma janela através da qual as crianças podiam chegar para 

recuperar uma bola de gude colocada sobre uma plataforma (HUGHES; ENSOR, 2009). 

Aos quatro anos, as crianças receberam as mesmas quatro primeiras tarefas 

conforme realizado com dois anos, porém a última tarefa, “caixa de longo desvio” foi 

alterada pela tarefa, Torre de Londres (SHALLICE, 1982), a qual consiste em uma base 

de madeira com três hastes decrescentes e três bolas, de acordo com disposições 

diferentes as crianças devem mover as bolas, conforme regra indicada para cada etapa, 

para responder ao que lhes é solicitado (HUGHES; ENSOR, 2009). 

Hughes e Ensor (2009) chegaram à conclusão de que vários aspectos das 

interações sociais sustentam as diferenças individuais das funções executivas em 
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crianças pequenas. Este resultado destaca a importância de uma abordagem ampla além 

do suporte dos pais, andaime. Por fim, apesar dos andaimes englobarem esforços 

deliberados dos pais para apoiar e orientar a atividade direcionada para as crianças, 

com, por exemplo, perguntas abertas, elaborações, reforçamento, etc., as outras 

medidas, tais como planejamento materno, caos familiar e relação parental 

inconsistente,  refletem as diferenças individuais na exposição incidental das crianças 

para ambientes familiares que podem ajudar ou atrapalhar o pensamento e a ação 

dirigida a objetivos. 

A pesquisa de Sarsour et al. (2011) teve como objetivo investigar as 

contribuições independentes e interativas do status socioeconômico e status 

monoparentais das famílias a nível do funcionamento executivo das crianças. Os autores 

comentam sobre a pesquisa de Ardila et al. (2005), os quais descobriram que os anos da 

escolaridade dos pais foram associados com o desempenho das funções executivas de 

crianças e foi encontrada relação mais predominante para fluência verbal semântica. 

Outro estudo complementa que a habilidade da linguagem da criança pode mediar a 

relação entre o status socioeconômico da família e a função executiva da criança 

(NOBLE et al., 2007). Por fim, Sarsour et al. (2011) comentam que o status 

socioeconômico pode afetar a medida em que os pais usam os recursos da família para 

enriquecer as experiências de desenvolvimento com passatempos, recreação, museus, 

bibliotecas, viagens, etc. Além disso, o status socioeconômico da família pode afetar 

dimensões parentais, incluindo a capacidade de resposta emocional e verbal dos pais, 

oferecendo reforço para o comportamento desejado e fornecendo andaimes para 

incentivar o desenvolvimento das habilidades executivas. 

Sarsour et al. (2011) avaliaram uma amostra de 60 famílias, sendo um terço 

delas vivendo perto ou na linha da pobreza; 28% relataram uma renda anual familiar 

superior a US$ 100.000; 27% dos cuidadores da amostra relataram ter alguma 

graduação ou pós-graduação e 15% comentaram ter concluído o ensino médio. Os 

autores avaliaram, por meio de duas visitas domiciliares, o status socieconômico da 

família, através de um questionário disponível para avaliação, denominado, MacArthur 

Research Network on Socioeconomic Status and Health (2000); o ambiente doméstico, 

através do Home Observation for Measurement of the Enviroment – HOME 

(CALDWELL; BRADLEY, 1984, 2003); as funções executivas das crianças, por meio 

do subteste memória de dígitos da Escala de Inteligência Wechsler (WECHSLER, 

1994), para crianças para avaliar memória de trabalho; o teste de Stroop (GOLDEN, 
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1978; MACLEOD, 1991), para avaliar controle inibitório, e o Trail Making Teste 

(KORTTE; HORNER; WINDHAM, 2002) para aferir a flexibilidade cognitiva; além 

dos autores gravarem palavras ditas por crianças, quando estas estavam em suas 

residências e em momento de jantar com familiares, para avaliarem a habilidade de 

linguagem expressiva. 

Os autores ressaltaram que o próprio estudo é o primeiro a relatar uma interação 

estatística entre monoparentalidade e baixo nível socioeconômico familiar na predição 

de controle inibitório infantil e flexibilidade cognitiva, de modo que as crianças de 

famílias monoparentais apresentaram baixo desempenho nos testes cognitivos em 

comparação com crianças de famílias biparentais de origens socioeconômicas baixas 

semelhantes. Este estudo, no entanto, não foi capaz de determinar, conclusivamente, se 

as crianças de famílias monoparentais de alto nível socioeconômico são menos afetadas 

por estado monoparentais, pois poucas famílias de alto nível socioeconômico 

compuseram esta amostra. 

Relacionado ao estilo de composição familiar, Deater-Deckard et al. (2012), em 

estudo sobre a ligação do caos doméstico com as funções executivas maternal, afirmam 

que ambientes que não têm previsibilidade e que possuem muitas fontes de distração e 

ruídos levam ao estresse crônico e fadiga psicológica e fisiológica e, por consequência, 

prejudicam as funções executivas. Os mesmos autores relatam que mães com funções 

executivas prejudicadas são mais propensas a mostrar comportamentos severos diante 

de comportamentos desafiadores por parte dos filhos, porém apontam que há 

plasticidade potencial na conexão entre funções executivas e regulação familiar. Porém 

tal estudo destacou, como limitação da própria pesquisa, o uso de autorrelato para 

avaliação do caos doméstico. Os autores afirmam que pesquisas futuras devem usar uma 

rigorosa avaliação do ambiente familiar com entrevistas e observações diretas do 

ambiente físico da criança, pois acreditam que tais informações podem revelar 

diferentes padrões de resultados. 

Tal afirmação ratifica o objetivo desta pesquisa, portanto não foram encontrados 

estudos que contemplem os mesmos objetivos que a presente. Assim, serão descritas, a 

seguir, pesquisas que foram conduzidas com o HOME e que demonstram a aplicação do 

mesmo e objetivos próximos. 

De acordo com Bradley e Corwyn (2005), a medida de avaliação do ambiente 

familiar mais utilizada em todo o mundo é, provavelmente, o inventário denominado 

Home Observation for Measurement of the Enviroment – HOME (CALDWELL; 
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BRADLEY, 1984, 2003). Cruz et al. (2011), em estudo, avaliaram a estabilidade na 

qualidade do ambiente familiar de um grupo de crianças portuguesas em três momentos 

temporais, ou seja, quando as crianças tinham de 1 a 3 anos, 4 a 6 anos e 8 a 10 anos de 

idade e para tal utilizou três versões do referido instrumento, cada uma de acordo com 

cada faixa etária. O objetivo das autoras foi analisar a estabilidade absoluta, a qual, 

segundo elas,  refere-se à permanência de um comportamento quando este é avaliado ao 

longo do tempo através da comparação dos valores médios para o mesmo grupo em dois 

ou mais momentos temporais. E a estabilidade relativa, que de acordo com as autoras,  

reporta-se à consistência da posição ordinal ocupada por um indivíduo dentro de um 

grupo ao longo do tempo e pode ser avaliada por meio de cálculos de correlação, dos 

resultados da nota global do HOME recolhidos em três momentos temporais (CRUZ et 

al., 2011). Outro objetivo das mesmas foi analisar as características psicométricas dos 

dados recolhidos por cada versão do HOME, totalizando três versões, em relação ao 

resultados desenvolvimentais/cognitivos da criança e com a escolaridade das mães. 

Para efeitos da estabilidade, as autoras incluíram nas análises, apenas 57 mães 

que participaram, simultaneamente, nos três momentos de coleta de dados. Em relação 

ao estudo da estabilidade absoluta, foram calculadas as médias das notas globais do 

HOME em cada um dos três momentos de coleta dos dados e, segundo as autoras, não 

foram observadas diferenças estatisticamente significativas nas notas globais do 

HOME. Referente ao estudo da estabilidade relativa, foram calculados os coeficientes 

de correlação de ordem zero entre as notas globais do HOME nos três momentos de 

coleta dos dados e foram encontradas correlações moderadas entre estas notas e a 

escolaridade materna. Desta forma, foram calculados os coeficientes de correlação 

parcial, controlando a variância relativa a esta variável de acordo com os valores obtidos 

no primeiro momento de coleta dos dados e após controlar a variância relativa à 

escolaridade das mães, todos os valores diminuíram consideravelmente, tal fato pode 

indicar que a escolaridade da mãe justifica os valores de estabilidade relativa 

observados (CRUZ et al., 2011). 

Neste estudo as autoras concluíram que a escolaridade materna e a condição 

sócio-econômica apresentaram relação com a variabilidade de pontuação do HOME. 

Segundo elas, a escolaridade materna pode influenciar, de formas específicas, como 

organizar o espaço, os materiais e as experiências cotidianas da criança dentro e fora de 

casa. Concluem que os resultados do estudo são consistentes com os resultados de 

outras investigações ao demonstrarem a articulação dos resultados do inventário HOME 
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com indicadores de competência cognitiva de crianças e de desenvolvimento, os quais, 

na pesquisa de Cruz et al. (2011), foram avaliados através de uma escala de 

desenvolvimento mental de Ruth Griffiths (HUNTLEY, 1996). 

De acordo com as autoras, trata-se de um instrumento estandardizado de 

avaliação do desenvolvimento da criança que contempla seis domínios, todos abordados 

na pesquisa delas, entre eles, locomotor, pessoal-social, audição e fala, coordenação 

óculo-manual, realização e raciocínio prático (CRUZ et al., 2011). As autoras 

responsáveis pela pesquisa utilizaram este instrumento para medir o quociente de 

desenvolvimento das crianças que compunham a amostra e, após aplicação, constataram 

que a consistência interna dos dados manteve um valor razoável (coeficiente alfa de .83, 

n=79) que permitiu a utilização do quociente de desenvolvimento com segurança 

(CRUZ et al., 2011).  

Outro estudo que citou fatores sócio-econômicos e de escolaridade materna em 

relação ao ambiente familiar e que também utilizou em sua coleta de dados o HOME  

foi o de Andrade et al. (2005). O mesmo analisou a associação entre a qualidade do 

estímulo doméstico e o desempenho cognitivo infantil, com 350 crianças, entre 17 e 42 

meses de idade, a partir da identificação do impacto da escolaridade materna sobre a 

qualidade da estimulação.  

 No estudo de Andrade et al. (2005), foi utilizado um inquérito socioeconômico 

padronizado e pré-codificado, o qual abordou a composição sóciodemográfica, o nível 

socioeconômico e estrutura familiar. Para avaliação da qualidade do ambiente 

doméstico foi utilizada a versão de zero a três anos do HOME e para avaliar o 

desenvolvimento mental das crianças foi aplicada a escala Bayley de desenvolvimento 

infantil (BAYLEY, 1993). A partir dos dados coletados, os autores verificaram a 

importância da escolaridade materna em cada uma das sub-escalas do HOME, apenas o 

item ‘ausência de punição’ se comportou independentemente da escolaridade, ou seja, 

quanto maior o tempo de escolaridade materna, maior a extensão de vocabulário, maior 

competência para aprender novas palavras e maior a informação sobre o mundo, tal fato 

direciona à consciência ampliada da função materna como protetora do 

desenvolvimento de seu filho (ANDRADE et al., 2005). 

Em relação ao desempenho cognitivo encontrou-se escore médio de 96,3 e 

desvio padrão de 11,2 e as variáveis ‘trabalho fora de casa’ e ‘instrução materna’ 

apresentaram maior impacto, desta forma, no modelo de regressão final, foi possível 

evidenciar o efeito da escolarização e do trabalho materno sobre o escore de 
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desempenho cognitivo. Os autores discutem que o fato de a mãe trabalhar fora propiciar 

melhores escores no HOME pode ser justificado pela escolarização, a qual é 

fundamental para a inserção no mercado de trabalho. Isto posto, sabe-se que trabalho 

materno pode ser considerado uma fonte de renda e que esta pode facilitar o acesso a 

brinquedos e outros recursos promotores do desenvolvimento infantil. Os autores 

finalizam enfatizando que a satisfação ocupacional, possivelmente, possa propiciar o 

desenvolvimento da autoestima e, consequentemente, motivar experiências positivas 

entre mães e filhos (ANDRADE et al., 2005). 

Em suma, para Andrade et al. (2005), os resultados revelaram que o nível de 

escolaridade da mãe apresentou associação positiva com a qualidade da estimulação 

ambiental recebida pela criança. De acordo com os autores, a escolaridade materna 

acima de cinco anos se relacionou positivamente com melhor organização do ambiente 

físico e temporal,  maior oportunidade de variação na estimulação diária, com 

disponibilidade de materiais e jogos apropriados para a criança, e maior envolvimento 

emocional e verbal da mãe com a criança. 

Diante do exposto pode-se concluir que, atualmente, ainda há carência de 

pesquisas a respeito do desenvolvimento das funções executivas em crianças, 

especialmente em idade precoce, inseridas no ambiente familiar (PEREIRA et al., 

2012). E, dentre os estudos já publicados, a maioria relaciona-se à disponibilização de 

instrumentos adequados para avaliação das funções executivas e/ou do ambiente 

familiar, e não abordam como elas podem ser propiciadas a partir do ambiente familiar 

em que a criança está inserida. Apesar de poucos trabalhos na área de família e funções 

executivas, é fundamental conhecer tais relações, visto que há evidências de que 

intervenções em funções executivas podem ser efetivas (DIAMOND et al., 2007). 

Segundo Bernier et al. (2012), o contexto familiar pode ser utilizado como alvo de 

intervenção para aprimorar o desenvolvimento das funções executivas de crianças 

pequenas. 

 Após esta introdução, é notória a relevância do presente tema, inovador, para a 

atualidade, afinal há pouca pesquisa em neuropsicologia com família e as existentes se 

pautam, principalmente, na parte cognitiva. Outro aspecto que confirma tal tema 

contemporâneo é o fato da amostra ser composta por pré-escolares e suas funções 

executivas serem avaliadas com uma bateria de testes, específica, para a faixa etária em 

questão; além da relação com a parentalidade. 
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 Este estudo pretende, para além do que já está publicado e aqui exposto, analisar 

a relação entre os tipos de práticas educativas dos pais avaliadas pelo Inventário de 

Estilos Parentais (incluindo: monitoria positiva, comportamento moral, punição 

inconsistente, negligência, disciplina relaxada, monitoria negativa e abuso físico) e 

algumas características do ambiente familiar avaliadas pelo instrumento HOME 

(incluindo: materiais de aprendizagem, estimulação da linguagem, ambiente físico, 

responsividade, estimulação acadêmica, modelagem, variedade e aceitação) sobre o 

desempenho das crianças nos testes que avaliam funções executivas. 

 Assim sendo, algumas hipóteses podem ser elencadas, entre elas, espera-se uma 

precisão, minimamente, razoável do HOME, apesar de saber que o Alfa de Cronbach 

não é a única medida para avaliar a precisão nesse tipo de teste, visto que os itens de um 

mesmo domínio não, necessariamente, estão relacionados entre si. Também conjectura-

se maior precisão no HOME formato questionário ao invés do HOME formato visita 

por ter um número maior de participantes. Em relação ao IEP, em função da amostra 

menor de sujeitos, almeja-se uma precisão um pouco abaixo da citada no manual, mas 

com a manutenção do mesmo padrão da versão original. Por fim, espera-se uma 

correlação positiva significante entre ambiente familiar, práticas educativas dos pais e 

funções executivas.  
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4. Objetivos 

  

Esta pesquisa possui dois objetivos principais: 

 

I) Correlacionar os desempenhos em dois formatos de aplicação de um instrumento 

para avaliação do ambiente familiar, incluindo as variáveis de: materiais de 

aprendizagem, estimulação da linguagem, ambiente físico, responsividade, 

estimulação acadêmica, modelagem, variedade e aceitação. 

 

II) Verificar as relações entre o ambiente familiar (em termos de materiais de 

aprendizagem, estimulação da linguagem, ambiente físico, responsividade, 

estimulação acadêmica, modelagem, variedade e aceitação), as práticas 

educativas dos pais (em termos de monitoria positiva, comportamento moral, 

punição inconsistente, negligência, disciplina relaxada, monitoria negativa e 

abuso físico) e as funções executivas em crianças pré-escolares.  

 

Em função desta pesquisa abordar dois objetivos principais, os mesmos foram 

abordados separadamente. Assim sendo, esta dissertação está dividida em duas partes, I 

e II. A primeira refere-se à análise dos dois formatos de aplicação de um instrumento 

para avaliação do ambiente familiar. A segunda aborda a relação entre ambiente 

familiar, avaliado pelo referido instrumento, práticas educativas e funções executivas 

em pré-escolares. 
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5. Método 

 

5.1 Participantes 

 

Inicialmente, foram distribuídas 42 cartas de autorização aos pais de todas as 

crianças matriculadas no Maternal II, Nível I e Nível II de uma escola particular 

localizada na Vila Mariana na cidade de São Paulo, escolhida por conveniência. Das 42 

cartas distribuídas, 32 famílias autorizaram a própria participação e a do filho na 

pesquisa. 

As 32 crianças e a mãe e/ou pai e/ou o responsável legal de cada uma realizaram 

a avaliação e foram submetidas a todos os testes e encontros. Porém, desta amostra, 2 

crianças foram transferidas de escola no decorrer dos encontros, assim sendo, os dados 

foram excluídos. Totalizou-se, portanto, uma amostra de 30 responsáveis e 30 crianças 

entre 3 e 6 anos de idade, com média de 4,22 anos. A Tabela 1 indica a caracterização 

da amostra de crianças por idade, gênero e composição familiar e a caracterização da 

amostra de responsáveis pelas crianças que contempla: grau de parentesco dos 

participantes, estado civil e nível educacional de mãe e pai. 
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Tabela 1: Caracterização da amostra de crianças por idade, gênero e composição 
familiar e caracterização dos responsáveis pelas crianças, que participaram da pesquisa, 
em relação ao grau de parentesco, estado civil e nível educacional de mãe e pai. 

Caracterização da amostra de crianças 

Série Idade média 
(mín-máx) DP Mediana 

Gênero Composição familiar 

  Masc. Fem. Mãe/Pai Mãe/Pai/
Outros 

Mãe 
e/ou 
Pai 

Sem 
pais  

Mat. 
II 

3,42  
(3,04-4,11) 0,49 3,08 5 9 6 7 1 0 

Nível 
I 

4,30  
(4,04-5,11) 0,46 4,06 5 3 4 4 0 0 

Nível 
II 

5,56  
(5,03-6,10) 0,53 5,54 5 3 4 2 1 1 

Total 4,22  
(3,04-6,10) 1,02 4,06 15 15 14 13 2 1 

Caracterização da amostra de responsáveis 

Série 

Grau de Parentesco Estado civil Nível educacional de mãe e pai (n=60) 

Responsável 
legal Mãe Pai Casado Div. Ensino 

médio 

Graduação 
incompleta 
/ completa 

Esp.     Mestre 

Mat. 
II 0 13 1 13 1 2 18 8 0 

Nível 
I 0 6 2 8 0 1 9 5 1 

Nível 
II 1 7 0 6 2 2 9 3 2 

Total 1 26 3 27 3 5 36 16 3 

	  

	  

5.2 Instrumentos 

 

Nesta pesquisa foram utilizados dois termos de consentimento livre e 

esclarecido, um foi entregue aos responsáveis legais dos alunos (ANEXO A) e o outro 

entregue para a direção da escola (ANEXO B). Para a coleta de dados com os pais ou 

responsável legal foi usado um questionário de identificação e dois instrumentos para 

avaliação do ambiente familiar. Para a coleta com as crianças foram usados três 

instrumentos que avaliam as funções executivas. 

A seguir consta a descrição de cada instrumento que foi utilizado. Vale ressaltar, 

que para a aplicação do teste computadorizado foi utilizado um notebook HP com 

microfone acoplado. 
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5.2.1 Questionário de identificação 

 

Por meio deste, desejou-se obter informações relevantes para a pesquisa que não 

foram abordadas nos instrumentos utilizados, entre elas, dados pessoais (nome da mãe, 

do pai e data de nascimento da criança), escolaridade dos pais e organização familiar 

(estado civil dos pais, quantidade de pessoas que habitam a casa, quem convive no 

ambiente familiar e número de irmãos). Vide ANEXO C. 

 

5.2.2 Inventário de Estilos Parentais (IEP) 

	  

O  Inventário de Estilos Parentais foi elaborado por Gomide (2011a) e avalia o 

estilo parental, ou seja, as estratégias e técnicas utilizadas pelos pais para educar os 

filhos. O inventário é composto por 42 questões que correspondem às sete práticas 

educativas mencionadas no referencial teórico desse trabalho como utilizadas pelos pais 

na interação com os filhos. Para cada prática educativa, foram elaboradas seis questões 

distribuídas espaçadamente ao longo do inventário. São duas práticas educativas 

positivas: (A) monitoria positiva e (B) comportamento moral, e cinco práticas 

educativas negativas: (C) punição inconsistente, (D) negligência, (E) disciplina 

relaxada, (F) monitoria negativa e (G) abuso físico (GOMIDE, 2011a). 

O IEP possui duas formas de aplicação. Há um inventário de estilos parentais 

denominado “práticas educativas paternas e maternas” para que os pais respondam 

sobre as práticas educativas adotadas em relação ao filho e, existem dois inventários, 

através dos quais os filhos podem responder sobre as práticas educativas utilizadas por 

seus pais. No primeiro, o filho responde sobre as práticas educativas paternas e, no 

segundo, responde sobre as práticas educativas maternas. As questões são, praticamente, 

as mesmas e adaptadas de acordo com o tipo de respondente. O instrumento pode ser 

aplicado em crianças acima de oito anos e em adolescentes e/ou os pais poderão 

responder sobre os filhos acima de cinco anos desde que façam as devidas adaptações às 

situações propostas pelo inventário (GOMIDE, 2011a).  

O inventário foi validado ao longo de pesquisas de seis anos com bolsistas do 

CNPq e financiamento da Fundação Araucária, porém a maioria das pesquisas citadas, 

pela própria autora, no manual do instrumento, foram realizadas com adolescentes e 
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seus familiares (GOMIDE, 2011a). No presente estudo, o IEP será utilizado com 

responsáveis de crianças entre três e seis anos de idade, desta forma foi utilizada a 

versão do inventário em que os pais ou responsável legal respondem sobre as práticas 

educativas adotadas em relação ao seu filho. O mesmo também é composto de 42 

questões, sendo que cada uma consta de uma frase à qual a figura materna/paterna deve 

responder indicando a frequência com que a criança age(ia) conforme a situação 

descrita na frase. Assim responde-se NUNCA, se em 10 ocasiões, ele(a) agiu daquela 

forma de 0 a 2 vezes; ÀS VEZES, se em 10 ocasiões, ele(a) agiu daquela forma de 3 a 7 

vezes; SEMPRE, se em 10 ocasiões, ele(a) agiu daquela forma de 8 a 10 vezes 

(SAMPAIO; GOMIDE, 2007).  

Conforme explicitado anteriormente, a própria autora afirma que devem ser 

realizadas adaptações necessárias em relação às situações sugeridas pelo inventário 

quando o mesmo for utilizado com faixa etária abaixo da proposta pelo instrumento, por 

motivo de conveniência, essas alterações foram realizadas pela responsável por este 

estudo, inclusive, com autorização da autora do teste, Paula Gomide (GOMIDE, 2011a). 

As modificações foram executadas para uma melhor compreensão, por parte dos pais, 

sobre a realidade de seus filhos, afinal tratava-se de um vocabulário para uma faixa 

etária superior. Vale lembrar que os itens de número: 1, 9, 13, 18, 20, 23, 26, 29, 33, 34, 

37 e 38 da versão original do instrumento foram adaptados.  

No presente estudo também não se pretende validar o inventário, o que pode ser 

feito em estudos posteriores, apesar de que, como as mudanças foram muito pequenas, 

não se pressupõe que tenham alterado o conteúdo dos itens e a estrutura do instrumento. 

A versão original e a versão adaptada do IEP podem ser visualizadas nos ANEXO D e 

ANEXO E, respectivamente. 

A tabulação dos dados do IEP é realizada por meio da folha de resposta que 

contém as sete práticas educativas do instrumento. Cada resposta NUNCA recebe 

pontuação 0; ÀS VEZES, pontuação 1; SEMPRE, pontuação 2. Portanto, cada prática 

educativa poderá ter a pontuação máxima de 12 pontos e a mínima de zero pontos. 

Quando o participante não responder a uma questão, o avaliador colocará zero na folha 

de resposta. O cálculo do índice de estilo parental é realizado a partir das práticas 

positivas (A+B) e as práticas negativas (C+D+E+F+G) e, em seguida, subtrai-se a soma 

das práticas negativas das positivas. Desta forma, quando o índice de estilo parental é 

negativo, indica prevalência de práticas parentais negativas que neutralizam ou se 

sobrepõem às práticas parentais positivas. Quando o índice de estilo parental é positivo, 
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aponta uma forte presença de práticas parentais positivas que se sobrepõem às práticas 

negativas. O IEP pode variar de -60, em que há ausência de práticas positivas e presença 

total de práticas negativas, a +24, com ausência de práticas negativas e presença total de 

práticas positivas (GOMIDE, 2011a). 

Após a obtenção dos valores de cada prática e do índice geral, encontra-se em 

uma tabela o percentil equivalente, o qual poderá ser interpretado da seguinte forma: de 

80 a 99 como estilo parental ótimo; de 55 a 75 como estilo parental regular, acima da 

média; de 30 a 50 como estilo parental regular, abaixo da média e de 1 a 25 como estilo 

parental de risco (GOMIDE, 2011a). 

	  

5.2.3 Home Observation for Measurement of the Environment 
(HOME) 

 

O inventário denominado Home Observation for Measurement of the 

Environment foi elaborado por Caldwell e Bradley (1984, 2003) e, no ano de 2003, foi 

padronizado e validado pelos mesmos autores na cidade de Little Rock, no estado norte-

americano Arkansas, para observação e medida do ambiente familiar. O objetivo dos 

autores foi sistematizar o estudo do ambiente domiciliar e verificar a influência 

dinâmica entre fatores genéticos e ambientais.  

Conforme o manual do instrumento, denominado Home Inventory 

Administration Manual – Comprehensive Edition, o instrumento possui mais de 35 anos 

de existência e de estudos, inclusive com diversas publicações na revista 

ChildDevelopment, porém somente em 2003 todas as versões do instrumento foram 

reformuladas, padronizadas e validadas. Em função destes aspectos acadêmicos, o uso 

do inventário nesta pesquisa será baseado nas informações do referido manual, o qual 

está validado para uso clínico e em pesquisas. 

Existem nove versões deste inventário as quais avaliam o ambiente desde o 

nascimento até a pré-adolescência para indivíduos que possuam ou não alguma 

deficiência. Nesta pesquisa foi utilizada a versão denominada Early Childhood – EC – 

HOME por ser destinada a faixa etária de crianças entre três e seis anos. 

Esta versão sugere que o responsável pela visita faça uma observação na 

residência do indivíduo para observação e/ou entrevista de 55 itens, divididos em 8 

subescalas, intituladas: I. Materiais de aprendizagem; II. Estimulação da linguagem; III. 
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Ambiente físico; IV. Responsividade; V. Estimulação acadêmica; VI. Modelagem; VII. 

Variedade; VIII. Aceitação. Os autores enfatizam que o termo correto para se referir a 

quem vai na casa da criança é ‘visitante’ e não ‘entrevistadores’ ou ‘observadores’, pois 

pressupõe-se que o termo ‘observador’ é um pouco intrusivo e incompleto e também 

não é realizada apenas uma entrevista. Desta forma, estipulou-se o termo ‘visitante’, 

afinal espera-se uma pessoa amigável para conversar com os pais sobre o seu filho 

(CALDWELL; BRADLEY, 2003). 

Ir à residência da criança faz com que o visitante possa apreciar, em um 

ambiente íntimo e repleto de informações únicas, o comportamento e o 

desenvolvimento da criança com uma riqueza de detalhes e uma complexidade de 

intercâmbio que nenhuma entrevista pode revelar plenamente. Os autores também 

ressaltam que o HOME não é apenas um processo de coleta de dados informal, é um 

instrumento concebido para fornecer medição sistemática do ambiente familiar 

(CALDWELL; BRADLEY, 2003). 

 O inventário é administrado a partir do instante em que o visitante vai à casa da 

criança em um horário em que ela esteja acordada e envolvida em uma rotina, 

razoavelmente, representativa em relação ao período do dia. Existe um pressuposto de 

que a presença do visitante não vai distorcer a interação pai-filho pois, mesmo que uma 

mudança inicial ocorra presume-se que, com o aumento no tempo em que os pais e o 

visitante estão juntos, torna-se progressivamente mais difícil para os pais inibir a 

tendência de reações normais (CALDWELL; BRADLEY, 2003). 

 Caldwell e Bradley (2003) sugerem um pequeno discurso que pode ser utilizado 

no contato com os pais, o mesmo foi utilizado nesta pesquisa para contatar os pais. 

“Trata-se de uma visita na residência da criança que contemplará, no máximo, uma hora 

de duração, será previamente agendada e necessitará da presença da criança e de sua 

mãe e/ou pai e/ou responsável legal. Estamos interessados em ver o que a criança faz 

quando ela está em seu ambiente de origem – como ela ocupa o seu tempo, o que ela 

gosta de fazer, o que ela gosta de jogar, se ela joga sozinha ou com outra pessoa, etc. 

Em função disso, no momento da visita, a criança deve estar acordada e em sua rotina 

habitual”.  

 Como já foi mencionado, as informações para preencher os itens do HOME são 

fornecidas pelos pais e ademais que possam estar presentes na residência, por meio da 

observação direta do visitante, no entanto, se a criança estiver dormindo quando o 

visitante chegar, mas se for esperado pelos pais que ela desperte a qualquer momento, a 
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visita poderá ser prosseguida. O ideal é separar todos os itens que exigem observação 

dos pais e filho juntos e avançar para os itens que dependem da entrevista ou apenas 

conversar com os pais (CALDWELL; BRADLEY, 2003). 

 Os autores sugerem que uma boa técnica para começar a visita é solicitar que os 

pais descrevam um dia típico da casa da criança e caso a mãe conte algum fato diferente 

do habitual, deve-se solicitar que ela pense em um dia mais recente em que foi bastante 

típico para a família dela. Outro item que merece destaque é em relação ao local da casa 

em que a visita ocorre, geralmente a mesma acontece somente em uma parte da casa, 

porém não há a necessidade de caminhar por todos os cômodos, a não ser que a família 

e/ou a criança desejem. Por meio de diversas perguntas há possibilidade de alcançar 

informações que não estejam visíveis naquele cômodo (CALDWELL; BRADLEY, 

2003). 

Para a presente pesquisa, o instrumento passou por um processo de tradução e de 

adaptação. Inicialmente, como a versão original do instrumento (ANEXO F), publicada 

no manual anteriormente citado, estava na língua inglesa, para ser utilizada nesta 

pesquisa foram realizadas duas traduções por doutoras, com proficiência em língua 

inglesa e com formação em psicologia, com o objetivo de transladar de forma exata e 

fidedigna a versão. Após a retrotradução foram observados dois itens com discrepância 

em relação ao original. Nos itens de números 26 e 38 não foram mantidas a tradução 

literal, pois não se adequaram ao sentido da língua portuguesa. As alterações seguem na 

Tabela 2.  

Tabela 2. Alterações realizadas após a retrotradução dos itens 26 e 38 do EC-HOME. 

Número do 
item –  

EC-HOME 

Texto na versão 
original –  

EC-HOME 
Retrotradução 

Texto adaptado na 
versão da língua 

portuguesa 

26 
Parent holds 

child close 10-15 
minutes per day. 

Parents hug or hold the 
child on their lap at 

least 10-15 minutes per 
day. 

Os pais abraçam ou 
mantém a criança no 
colo pelo menos por 

10-15 minutos por dia. 

38 
Some delay of 

food gratification 
is expected. 

Parents encourage 
child to wait for the 
appropriate feeding 

schedules. 

Os pais encorajam a 
criança a esperar os 

horários adequados de 
alimentação. 

 

 No que se refere ao item 38, o próprio manual cita que este foi de difícil redação 

em relação ao o que eles desejavam investigar, porém quanto ao item inserido nesta 
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pesquisa, foi mantida a ideia original do instrumento, conforme pode ser conferido no 

trecho retirado do manual original:  

One indication of increasing maturity is a lengthening of one’s 
ability to delay gratification. From this we reasoned that one 
indication of a home environment that could foster maturity is 
the expectation, somehow communicated to the young child, 
that he or she should be able to delay gratification. One 
operational indication of this expectation would be a refusal to 
tolerate whining during the last 30 minutes of meal preparation 
(sending child out of room, etc.). It is possible that this item can 
be scored during a broad discussion of food and eating habits. 
However, if not, the Visitor should inquire directly as to whether 
the child snacks any time he is hungry or whether house rules 
call for waiting until meal time (CALDWELL; BRADLEY, 
2003, p. 44). 
 

 A versão final do EarlyChildhood – EC – HOME (ANEXO G), utilizada nessa 

pesquisa, possui 55 itens a serem preenchidos pelo visitante, entre eles, 21 são baseados 

somente na observação do ambiente familiar da criança, 10 itens podem ser baseados 

em observação ou entrevista e 24 itens são destinados a entrevista com a mãe. Cabe 

ressaltar que a ordem numérica das subescalas representa o carregamento de cada 

subescala na análise fatorial, ou seja, a subescala I representou mais variância em 

relação a subescala II e assim por diante. Da mesma forma, a ordenação dos itens 

individuais dentro das subescalas representam, essencialmente, uma hierarquia de 

carregamento dentro desse fator. Tal fato explica o motivo do item “materiais de 

aprendizagem” constar como subescala I na EC-HOME (CALDWELL; BRADLEY, 

2003). 

Em seguida, o instrumento foi adaptado do formato de entrevista/observação 

para o formato de questionário. Isso porque o instrumento, apesar de internacionalmente 

usado para a avaliação de ambiente familiar, é de aplicação difícil e demorada, pois 

requer visita à casa da criança. Assim, levando em consideração a possível não 

aceitação da visita na residência por parte dos pais, o tempo que isso despende na 

pesquisa, e de forma a evitar perdas amostrais nas pesquisas, o inventário EC-HOME 

foi adaptado para o formato de questionário. Dessa forma, a adaptação para o formato 

de questionário permite que a aplicação possa ser realizada com os pais ou responsável 

legal, na instituição onde ocorreu a coleta dos dados e não necessitaria, a priori, de 

observação na moradia da mesma. O instrumento em formato de questionário encontra-

se no ANEXO H. Para a formatação do questionário algumas alterações foram 
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necessárias, segue a descrição. 

 Após a tradução e retrotradução do instrumento, foi incluída uma breve 

instrução para compreensão do mesmo e uma escala de frequência para facilitar a 

escolha das respostas por parte dos sujeitos. As subescalas e a ordem dos itens foram 

mantidas na mesma ordem da configuração original. As frases afirmativas foram 

transformadas em interrogativas e para obedecer aos padrões linguísticos da língua 

portuguesa o texto também foi adaptado para que pudesse haver coerência entre o 

conteúdo. Dessa forma, na presente pesquisa o HOME foi usado em ambos os formatos, 

entrevista/observação e questionário. 

 

5.2.4 Teste de Atenção por Cancelamento 

 

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

como objetivo a avaliação da atenção seletiva, atenção alternada, planejamento e o 

controle inibitório. O mesmo é composto por três fases, com dificuldade progressiva, 

nas quais, inicialmente, é apresentada para a criança um estímulo alvo e lhe é solicitada 

que assinale o mesmo em meio a diversos outros em um espaço delimitado.  

 Os acertos são contabilizados quanto a criança assinala o estímulo alvo de forma 

correta e os erros quando ela omite ou assinala algum outro sem ser o desejado. Na 

primeira fase pode-se acertar de 0 a 60 estímulos, sendo 15 estímulos corretos em cada 

quadrante. Na segunda fase pode-se acertar de 0 a 12 estímulos, entre eles, 3 estímulos 

corretos em cada quadrante. Na última fase pode-se acertar de 0 a 60 estímulos, 

contendo 15 estímulos corretos em cada quadrante. O instrumento total contém de 0 a 

132 pontos corretos (TREVISAN, 2010). 

 Na primeira fase (Figura 2), no topo da folha, encontra-se o estímulo alvo e 

abaixo são disponibilizadas 300 imagens de: círculo, quadrado, triângulo, cruz, estrela e 

traço. Todas as imagens estão organizadas de uma forma aleatória e a criança deve 

assinalar os estímulos idênticos ao alvo. Na segunda fase (Figura 3), no lugar do 

estímulo alvo é solicitado que a criança encontre duas imagens que precisam estar 

localizadas uma ao lado da outra na mesma linha e em mesma ordem conforme o alvo. 

Na terceira e última fase (Figura 4), o estímulo alvo se modifica conforme cada linha, 

sendo necessário que a criança consiga manter a atenção alternada adequada para 

realizar de forma correta o que é requisitado. Cada criança possui um minuto para 
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realizar cada etapa (DIAS et al., 2012; GODOY, 2012; MONTIEL; SEABRA, 2012).  

 

 

Figura 2: Exemplo da primeira fase do Teste de Atenção por Cancelamento. 

 

 

 

 

Figura 3: Exemplo da segunda fase do Teste de Atenção por Cancelamento. 

	  

 

 

 

 

  

Figura 4: Exemplo da terceira fase do Teste de Atenção por Cancelamento. 

  

 O estudo de Dias, Capovilla, Trevisan e Montiel (2008) pesquisou algumas 

evidências de validade do TAC ao avaliar 407 estudantes de 1a a 4a série do Ensino 

Fundamental de uma escola pública do interior paulista e observou que houve um 

aumento progressivo nos acertos na sucessão das séries e diferenças significativas entre 

todas elas. Outros estudos que também forneceram dados de validade para o TAC foi o 

de Dias (2009) e de Seabra e Dias (2010), segundo as autoras, os escores totais no TAC 

também deixaram nítidas essas tendências de crescimento ao longo das faixas etárias. 

Porém, em relação à faixa etária abarcada nesta pesquisa o Teste de Atenção por 

Cancelamento não é apropriado para aplicação aos três anos de idade, assim sendo, o 

mesmo será utilizado com a amostra do nível I e nível II. 
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5.2.5 Teste de Stroop Semântico 

 

 O Teste de Stroop Semântico, aplicado nesta pesquisa, é uma versão adaptada 

por Trevisan (2010) com base nas versões de Berwid et al. (2005), Brocki e Bohlin 

(2006), Gerstadt, Hong e Diamond (1994), assim como o Stroop clássico (STROOP, 

1935). O instrumento é computadorizado e o objetivo consiste em avaliar a atenção 

seletiva e o controle inibitório de crianças, além de o mesmo poder ser utilizado com 

crianças alfabetizadas ou não, pois não faz o uso de material escrito. 

 A versão original é composta por palavras, porém esta é constituída por dois 

pares de figuras: dia e noite, menino e menina (Figura 5). O teste é dividido em duas 

partes, primeiramente, a criança deve nomear as figuras e, posteriormente, a mesma 

deve dizer o oposto. Após nomear, no momento em que visualizar o dia ela deverá dizer 

noite e quando visualizar o menino deverá dizer menina, assim por diante.  

 Ao total é composto por 32 imagens, divididas em 16 para a primeira etapa e 16 

para a segunda etapa e vale lembrar que cada etapa contém uma progressão de 

dificuldade. Na primeira etapa as imagens aparecem com um intervalo de 1200 

milésimos de segundo e na segunda as imagens aparecem em um intervalo de 800 

milésimos de segundo (MARTONI, 2012). 

 No início de cada etapa são apresentados itens de treino para que a criança 

compreenda qual é a tarefa a ser realizada, somente após a assimilação do conteúdo 

inicia-se a etapa a ser pontuada. Os acertos e erros são classificados de acordo com as 

respostas emitidas pela criança e os erros são classificados quando a criança omite a 

resposta, quando excede o tempo de exibição da imagem ou quando erram o que foi 

visualizado. Após a aplicação deve-se calcular o tempo de reação da criança entre o 

estímulo e a resposta (TREVISAN, 2010; MARTONI, 2012). 

 Para esta versão computadorizada foi utilizado o software CronoFonos, 

desenvolvido por Capovilla, Macedo, Capovilla e Chatin (1998). O mesmo é 

manipulado pelo aplicador que, após a emissão da resposta pelo sujeito, seleciona com o 

mouse o botão “seguinte”, para a apresentação do próximo estímulo. O programa 

possibilita a gravação da resposta do sujeito para cada item, permitindo correção e 

verificação posteriormente, tanto do escore quanto do tempo de reação.  
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Figura 5: Imagens utilizadas no Teste de Stroop Semântico. 

 

 O estudo de Trevisan (2010), realizado com crianças pré-escolares demonstrou 

efeito significativo em relação ao nível escolar e o desempenho no teste, ou seja, houve 

diminuição no tempo de reação e aumento no escore de interferência com a progressão 

escolar, tal fato demonstra um desenvolvimento do controle inibitório. A autora também 

encontrou correlações significativas entre as medidas do Teste de Stroop Semântico e 

indicadores de desatenção e hiperatividade avaliados por instrumentos específicos, 

indicando que crianças mais desatentas apresentam maiores tempo de reação no Teste 

de Stroop Semântico e aquelas com maiores índices de hiperatividade cometem mais 

erros no teste. Vale lembrar que, diante das versões existentes do Teste de Stroop optou-

se por esta em função da mesma ser destinadas às crianças não alfabetizadas, assim 

sendo, poderá ser utilizado com toda a faixa etária da amostra.  

 

  5.2.6 Teste de Trilhas para pré-escolares 

 

O Teste de Trilhas é um instrumento utilizado para avaliação da flexibilidade 

cognitiva e, originalmente, consiste em o sujeito unir números em sequencia crescente, 

denominada “Parte A”. Posteriormente, o sujeito deve alternar entre números e letras 

em sequencia crescente, denominada “Parte B”. Ambas as partes do teste estão 

relacionadas a habilidade cognitivas de percepção, atenção e rastreamento visual, 

velocidade e rastreamento visuomotor, atenção sustentada e velocidade de 

processamento. A parte B adiciona mais complexidade ao teste, com foco na 

flexibilidade cognitiva (MALLOY-DINIZ et al., 2008). 



	   61 

Nesta pesquisa foi utilizada uma versão do Teste de Trilhas adaptada para pré-

escolares, a mesma foi adaptada das partes A e B do Teste de Partington e Leiter (1949). 

Trevisan (2010) fez esta adaptação pautada nas versões de Espy (1997), Espy et al. 

(2001), Espy e Cwik (2004) e Baron (2004). A versão atual está validada e é composta 

somente por imagens. 

Primeiramente, na Parte A (Figura 6), é apresentada uma folha para a criança 

com a imagem de uma família composta por cinco cachorros, representando: pai, mãe e 

três filhotes. A tarefa da criança é fazer a ligação entre os cachorros em ordem de 

tamanho crescente. Posteriormente, na Parte B (Figura 7), são apresentadas dez figuras, 

contemplando cinco cachorros e cinco ossos, cada um de um tamanho, porém de forma 

que dê para agrupar duplas em relação aos tamanhos apresentados. A criança deve fazer 

um traçado com o objetivo de unir o cachorro e o osso do tamanho correspondente e 

assim por diante (TREVISAN; SEABRA, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Exemplo da Parte A do Teste de Trilhas para pré-escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Exemplo da Parte B do Teste de Trilhas para pré-escolares. 
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Trevisan et al. (2011) realizou um estudo com 134 crianças com idades entre 3 e 

7 anos e encontrou significância entre a idade e o nível escolar das crianças em relação 

ao desempenho no Teste de Trilhas para pré-escolares, desta forma pode-se concluir que 

a atuação no teste aumenta em função destas variáveis. O mesmo estudo salientou 

correlação positiva e significativa entre o desempenho na parte B do instrumento e em 

um teste de avaliação da atenção, denominado de Teste de Atenção por Cancelamento. 

Outro estudo, com 213 crianças com idades entre 4 e 7 anos, encontrou dados 

semelhantes; ressaltou que o desempenho no teste aumentou, progressivamente, ao 

longo das faixas etárias (TREVISAN et al., 2010). Levando em consideração que o 

desempenho no teste aumenta de acordo com a faixa etária e sabendo que ainda existem 

poucos estudos que abordam os três anos de idade, nesta pesquisa o mesmo será 

utilizado, apenas, com a amostra do nível I e nível II.   

 

5.3 Procedimento 

 

Primeiramente, um projeto desta pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em 

pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie e, após a aprovação do mesmo, 

CAAE: 13848213.1.0000.0084, foi estabelecido o primeiro contato com uma escola 

particular, localizada na Vila Mariana, solicitando a autorização para a pesquisa na 

educação infantil. Tal instituição foi eleita por conveniência, a partir de indicações 

pessoais. 

Após a aceitação da instituição, foi realizada uma palestra na reunião de pais da 

referida instituição, para explanação da pesquisa. Nesta, foram explicitadas todas as 

etapas que compõe a mesma, entre elas, breves informações sobre os instrumentos 

aplicados com os pais e com as crianças, convite e esclarecimento sobre a possibilidade 

da visita em domicílio para aplicação do EC-HOME e também foram entregues os 

termos de consentimento livre e esclarecido para os sujeitos. Após aprovação e 

assinatura dos responsáveis, a coleta dos dados foi iniciada. A aplicação dos 

instrumentos, com os pais e com as crianças, ocorreu no período de março a novembro 

do ano de 2013. 

Foi agendado um horário para entrevista individual com a figura materna e/ou 

paterna e/ou responsável legal de cada família na própria escola, em uma sala destinada 

para tal atividade e em horários previamente autorizados pela mesma. O encontro teve a 
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duração de, aproximadamente, 30 minutos. Nele foi solicitado que o responsável 

preenchesse o questionário de identificação composto por dez questões; o Inventário de 

Estilo Parental (IEP) de Gomide (2011a) adaptado que abarca 42 questões, e o Home 

Observation for Measurement of the Environment (HOME) de Caldwell e Bradley 

(2003) adaptado que contempla 55 questões.  

Na presente pesquisa, o instrumento HOME no formato de questionário foi 

utilizado com os 30 pais participantes e, no formato entrevista/observação, foi usado 

com 13 participantes, os quais aceitaram a visita em domicílio (sendo seis crianças 

inseridas no maternal II e, no total, três responsáveis com ensino médio completo, oito 

graduados e um pós-graduado; duas crianças matriculadas no nível I e, no total, um 

responsável com ensino médio completo e três graduados; e cinco crianças matriculadas 

no nível II e, no total, nove responsáveis graduados e um mestre). 

Para a avaliação das crianças, levando em consideração a idade da amostra 

infantil e conforme solicitado pela instituição, foi aplicado um teste por encontro, 

totalizando três encontros individuais, com a duração de, aproximadamente, 20 minutos 

cada um, realizados nos intervalos de aulas das respectivas professoras. Vale lembrar 

que a aplicação de um próximo instrumento só foi realizada após a conclusão do 

anterior em todas as crianças participantes. 

A retirada de alunos da sala de aula para os encontros de avaliação foi sempre 

realizada com autorização prévia da educadora, assim como com a aceitação do próprio 

aluno. No primeiro encontro foi aplicado o Teste de Stroop Semântico, o qual foi 

realizado com todos os sujeitos da amostra, porém, cabe ressaltar, que houve perda de 

áudio para dois sujeitos neste instrumento. No segundo encontro, foi aplicado o Teste de 

Trilhas para pré-escolares somente para os sujeitos do nível I e do nível II da instituição, 

pois o teste é apropriado à faixa etária composta por estes níveis. Por fim, no terceiro 

encontro, foi aplicado o Teste de Atenção por Cancelamento somente para o nível I e 

nível II, pois este instrumento também é apropriado apenas para tais faixas etárias. As 

aplicações foram realizadas pela mestranda com o auxílio de uma outra aluna do 

mestrado. 
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6. Parte I 

6.1 Resultados 

 

6.1.1 Estatísticas descritivas dos dois formatos do Home Observation 

for Measurement of the Environment (HOME) 

 

 Nesse tópico seguem os resultados descritos da versão questionário e da versão 

visita do instrumento HOME. Para tanto foram calculados a média e desvio padrão de 

cada item de ambas as versões, as quais podem ser visualizadas na Tabela 3. Vale 

lembrar que a média máxima que pode ser atingida nos dois instrumentos é 1 e a 

mínima 0. Para melhor visualização dos dados cada questão do HOME questionário foi 

denominada, consecutivamente, de HOME Q1, HOME Q2, HOME Q3, etc. Para o 

HOME visita cada item foi nomeado, consecutivamente, de HOME V1, HOME V2, 

HOME V3, e assim por diante.   

 
Tabela 3. Média e desvio padrão dos 55 itens das duas versões do HOME. 

HOME 
Questionário Média DP HOME 

Visita Média DP 

HOME Q1 0,95 0,1526 HOME V1 0,15 0,376 

HOME Q2 0,767 0,2537 HOME V2 0,31 0,48 

HOME Q3 0,767 0,3144 HOME V3 0 0 

HOME Q4 0,95 0,1526 HOME V4 0,85 0,376 

HOME Q5 0,733 0,3144 HOME V5 1 0 

HOME Q6 0,783 0,252 HOME V6 0,46 0,519 

HOME Q7 0,883 0,2151 HOME V7 0,85 0,376 

HOME Q8 0,95 0,1526 HOME V8 0,23 0,439 

HOME Q9 0,3 0,3373 HOME V9 0,23 0,439 

HOME Q10 0,5 0,4734 HOME V10 0,46 0,519 

HOME Q11 0,8 0,2491 HOME V11 1 0 

HOME Q12 0,917 0,2306 HOME V12 0,46 0,519 

HOME Q13 0,85 0,2675 HOME V13 0,92 0,277 

HOME Q14 1 0 HOME V14 1 0 

HOME Q15 0,95 0,1526 HOME V15 0,77 0,439 

HOME Q16 0,7 0,3107 HOME V16 1 0 

HOME Q17 0,883 0,2842 HOME V17 1 0 

HOME Q18 0,767 0,2537 HOME V18 0,92 0,277 

HOME Q19 0,95 0,2013 HOME V19 0,69 0,48 
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Tabela 3. Média e desvio padrão dos 55 itens das duas versões do HOME 
(continuação). 

HOME 
Questionário Média DP HOME 

Visita Média DP 

HOME Q20 0,583 0,3957 HOME V20 0,69 0,48 

HOME Q21 1 0 HOME V21 0,69 0,48 

HOME Q22 0,767 0,2857 HOME V22 0,77 0,439 

HOME Q23 0,9 0,305 HOME V23 0,92 0,277 

HOME Q24 0,333 0,4011 HOME V24 0,92 0,277 

HOME Q25 0,833 0,2733 HOME V25 0,77 0,439 

HOME Q26 0,933 0,1729 HOME V26 0,77 0,439 

HOME Q27 1 0 HOME V27 1 0 

HOME Q28 0,983 0,0913 HOME V28 0,92 0,277 

HOME Q29 0,983 0,0913 HOME V29 0,31 0,48 

HOME Q30 1 0 HOME V30 0,23 0,439 

HOME Q31 1 0 HOME V31 0,69 0,48 

HOME Q32 0,8 0,2491 HOME V32 0,46 0,519 

HOME Q33 0,983 0,0913 HOME V33 1 0 

HOME Q34 0,85 0,298 HOME V34 0,77 0,439 

HOME Q35 0,95 0,1526 HOME V35 0,92 0,277 

HOME Q36 0,967 0,1269 HOME V36 0,85 0,376 

HOME Q37 0,817 0,3075 HOME V37 0,92 0,277 

HOME Q38 0,65 0,3511 HOME V38 0,77 0,439 

HOME Q39 0,283 0,313 HOME V39 0,54 0,519 

HOME Q40 0,717 0,2842 HOME V40 1 0 

HOME Q41 0,117 0,313 HOME V41 0,38 0,506 

HOME Q42 0,95 0,1526 HOME V42 0,54 0,519 

HOME Q43 0,567 0,3407 HOME V43 0,62 0,506 

HOME Q44 0,8 0,3373 HOME V44 0,85 0,376 

HOME Q45 0,767 0,3407 HOME V45 0,92 0,277 

HOME Q46 0,417 0,4371 HOME V46 0,38 0,506 

HOME Q47 0,867 0,2604 HOME V47 0,92 0,277 

HOME Q48 0,783 0,364 HOME V48 0,31 0,48 

HOME Q49 0,683 0,3343 HOME V49 0,69 0,48 

HOME Q50 0,45 0,3037 HOME V50 0 0 

HOME Q51 0,8 0,2816 HOME V51 0,23 0,439 

HOME Q52 0,933 0,1729 HOME V52 0,08 0,277 

HOME Q53 0,683 0,2451 HOME V53 0,69 0,48 

HOME Q54 0,9 0,2034 HOME V54 0,77 0,439 

HOME Q55 0,817 0,2451 HOME V55 1 0 
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Também foram calculados os valores de Alfa de Cronbach para as duas versões 

do HOME. Para a versão questionário o Alfa de Cronbach foi de 0,786 e para a versão 

visita foi de -0,33, ressaltando que o valor é negativo pois o instrumento não atendeu ao 

pressuposto de covariância entre os itens. Na Tabela 4 podem ser observadas outras 

informações acerca da análise de itens, incluindo correlação item-total e Alfa de 

Cronbach se o item for deletado.   

 

Tabela 4. Estatísticas descritivas e Alfa de Cronbach para as duas versões do HOME. 

HOME 
Questionário 

Correlação 
entre os itens 

e o total 

Alfa de 
Cronbach  

se o item for 
deletado 

HOME 
Visita 

Correlação 
entre os itens 

e o total 

Alfa de 
Cronbach  

se o item for 
deletado 

HOME Q1 0,278 0,783 HOME V1 0,099 -,378a 

HOME Q2 0,427 0,777 HOME V2 -0,155 -,260a 

HOME Q3 -0,133 0,796 HOME V3 0 -,328a 

HOME Q4 0,054 0,787 HOME V4 -0,042 -,319a 

HOME Q5 0,504 0,773 HOME V5 0 -,328a 

HOME Q6 0,33 0,78 HOME V6 -0,061 -,308a 

HOME Q7 0,374 0,78 HOME V7 -0,617 -,102a 

HOME Q8 0,349 0,782 HOME V8 -0,377 -,166a 

HOME Q9 0,064 0,79 HOME V9 0,148 -,414a 

HOME Q10 0,454 0,773 HOME V10 0,289 -,523a 

HOME Q11 0,664 0,77 HOME V11 0 -,328a 

HOME Q12 -0,014 0,79 HOME V12 -0,476 -,091a 

HOME Q13 0,335 0,78 HOME V13 -0,157 -,285a 

HOME Q14 0 0,787 HOME V14 0 -,328a 

HOME Q15 0,563 0,778 HOME V15 0,206 -,444a 

HOME Q16 0,424 0,776 HOME V16 0 -,328a 

HOME Q17 0,13 0,786 HOME V17 0 -,328a 

HOME Q18 0,489 0,775 HOME V18 -0,388 -,219a 

HOME Q19 -0,064 0,79 HOME V19 0,124 -,410a 

HOME Q20 0,253 0,783 HOME V20 0,361 -,551a 

HOME Q21 0 0,787 HOME V21 0,124 -,410a 

HOME Q22 0,03 0,79 HOME V22 -0,112 -,285a 

HOME Q23 0,403 0,777 HOME V23 -0,388 -,219a 
a. O valor é negativo devido a uma covariância negativa entre a média dos itens. Isso viola o pressuposto 
de confiabilidade do modelo.  
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Tabela 4. Estatísticas descritivas e Alfa de Cronbach para as duas versões do HOME 
(continuação). 

HOME 
Questionário 

Correlação 
entre os itens 

e o total 

Alfa de 
Cronbach  

se o item for 
deletado 

HOME 
Visita 

Correlação 
entre os itens 

e o total 

Alfa de 
Cronbach  

se o item for 
deletado 

HOME Q24 -0,049 0,796 HOME V24 0,76 -,586a 

HOME Q25 0,225 0,783 HOME V25 -0,112 -,285a 

HOME Q26 0,317 0,782 HOME V26 -0,112 -,285a 

HOME Q27 0 0,787 HOME V27 0 -,328a 

HOME Q28 0,48 0,782 HOME V28 -0,157 -,285a 

HOME Q29 0,48 0,782 HOME V29 -0,155 -,260a 

HOME Q30 0 0,787 HOME V30 -0,089 -,296a 

HOME Q31 0 0,787 HOME V31 -0,291 -,193a 

HOME Q32 0,199 0,784 HOME V32 -0,061 -,308a 

HOME Q33 0,222 0,785 HOME V33 0 -,328a 

HOME Q34 0,345 0,779 HOME V34 -0,186 -,251a 

HOME Q35 0,124 0,786 HOME V35 -0,157 -,285a 

HOME Q36 0,51 0,78 HOME V36 -0,042 -,319a 

HOME Q37 0,425 0,776 HOME V37 -0,157 -,285a 

HOME Q38 0,017 0,792 HOME V38 0,38 -,539a 

HOME Q39 0,344 0,779 HOME V39 0,031 -,362a 

HOME Q40 0,263 0,782 HOME V40 0 -,328a 

HOME Q41 0,233 0,783 HOME V41 0,436 -,616a 

HOME Q42 0,463 0,78 HOME V42 0,099 -,403a 

HOME Q43 0,179 0,785 HOME V43 -0,133 -,269a 

HOME Q44 0,376 0,778 HOME V44 -0,217 -,249a 

HOME Q45 0,088 0,789 HOME V45 -0,038 -,321a 

HOME Q46 0,466 0,772 HOME V46 -0,206 -,230a 

HOME Q47 -0,173 0,795 HOME V47 -0,157 -,285a 

HOME Q48 0,079 0,79 HOME V48 0,13 -,413a 

HOME Q49 -0,124 0,797 HOME V49 -0,227 -,224a 

HOME Q50 0,298 0,781 HOME V50 0 -,328a 

HOME Q51 0,514 0,774 HOME V51 0,232 -,458a 

HOME Q52 0,131 0,786 HOME V52 -0,065 -,313a 

HOME Q53 0,237 0,783 HOME V53 -0,291 -,193a 

HOME Q54 -0,058 0,79 HOME V54 0,472 -,591a 

HOME Q55 0,46 0,777 HOME V55 0 -,328a 
a. O valor é negativo devido a uma covariância negativa entre a média dos itens. Isso viola o pressuposto 
de confiabilidade do modelo.  

 



	   68 

Posteriormente, foram calculados os valores de Alfa de Cronbach, 

separadamente, para cada domínio das duas versões do HOME.  

Para o Domínio I, na versão questionário o Alfa de Cronbach foi de 0,494 e para 

a versão visita foi de -5,34, ressaltando que o valor é negativo pois o instrumento não 

atendeu ao pressuposto de covariância entre os itens. Na Tabela 5 podem ser observadas 

outras informações acerca da análise de itens, incluindo correlação item-total e Alfa de 

Cronbach se o item for deletado.   

 
Tabela 5. Estatísticas descritivas e Alfa de Cronbach para o Domínio I nas duas versões 
do HOME. 

HOME 
Questionário 

Correlação 
entre os itens 

e o total 

Alfa de 
Cronbach  

se o item for 
deletado 

HOME 
Visita 

Correlação 
entre os itens 

e o total 

Alfa de 
Cronbach  

se o item for 
deletado 

HOME Q1 0,169 0,481 HOME V1 -0,337 -5,111a 

HOME Q2 0,405 0,412 HOME V2 -0,557 -3,056a 

HOME Q3 -0,252 0,606 HOME V3 0 -5,397a 

HOME Q4 0,028 0,503 HOME V4 -0,284 -5,802a 

HOME Q5 0,374 0,409 HOME V5 0 -5,397a 

HOME Q6 0,225 0,463 HOME V6 -0,732 -1,407a 

HOME Q7 0,426 0,418 HOME V7 -0,773 -1,717a 

HOME Q8 0,267 0,466 HOME V8 -0,58 -2,760a 

HOME Q9 0,066 0,518 HOME V9 -0,365 -5,556a 

HOME Q10 0,228 0,476 HOME V10 -0,732 -1,407a 

HOME Q11 0,579 0,362 HOME V11 0 -5,397a 
a. O valor é negativo devido a uma covariância negativa entre a média dos itens. Isso viola o pressuposto 
de confiabilidade do modelo.  

 

Para o Domínio II, na versão questionário o Alfa de Cronbach foi de 0,216 e 

para a versão visita foi de -0,58, ressaltando que o valor é negativo pois o instrumento 

não atendeu ao pressuposto de covariância entre os itens. Na Tabela 6 podem ser 

observadas outras informações acerca da análise de itens, incluindo correlação item-

total e Alfa de Cronbach se o item for deletado.   
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Tabela 6. Estatísticas descritivas e Alfa de Cronbach para o Domínio II nas duas versões 
do HOME. 

HOME 
Questionário 

Correlação 
entre os itens 

e o total 

Alfa de 
Cronbach  

se o item for 
deletado 

HOME 
Visita 

Correlação 
entre os itens 

e o total 

Alfa de 
Cronbach  

se o item for 
deletado 

HOME Q12 -0,137 0,337 HOME V12 -0,22 -,420a 

HOME Q13 0,157 0,13 HOME V13 -0,369 -,162a 

HOME Q14 0 0,222 HOME V14 0 -,600a 

HOME Q15 0,434 0,024 HOME V15 -0,03 -1,000a 

HOME Q16 0,009 0,27 HOME V16 0 -,600a 

HOME Q17 0,028 0,244 HOME V17 0 -,600a 

HOME Q18 0,257 0,045 HOME V18 -0,369 -,162a 
a. O valor é negativo devido a uma covariância negativa entre a média dos itens. Isso viola o pressuposto 
de confiabilidade do modelo.  

 

Para o Domínio III, na versão questionário o Alfa de Cronbach foi de 0,054 e 

para a versão visita foi de 0,53. Na Tabela 7 podem ser observadas outras informações 

acerca da análise de itens, incluindo correlação item-total e Alfa de Cronbach se o item 

for deletado.   

 

Tabela 7. Estatísticas descritivas e Alfa de Cronbach para o Domínio III nas duas 
versões do HOME. 

HOME 
Questionário 

Correlação 
entre os itens 

e o total 

Alfa de 
Cronbach  

se o item for 
deletado 

HOME 
Visita 

Correlação 
entre os itens 

e o total 

Alfa de 
Cronbach  

se o item for 
deletado 

HOME Q19 -0,377 0,262 HOME V19 0,432 0,413 
HOME Q20 0,037 0,024 HOME V20 0,607 0,317 
HOME Q21 0 0,055 HOME V21 0,432 0,413 
HOME Q22 0,31 -,241a HOME V22 -0,236 0,68 
HOME Q23 0,334 -,296a HOME V23 -0,092 0,59 
HOME Q24 -0,251 0,358 HOME V24 0,573 0,417 
HOME Q25 0,212 -,127a HOME V25 0,3 0,48 

a. O valor é negativo devido a uma covariância negativa entre a média dos itens. Isso viola o pressuposto 
de confiabilidade do modelo.  
 

Para o Domínio IV, na versão questionário o Alfa de Cronbach foi de 0,47 e para 

a versão visita foi de -1,19, ressaltando que o valor é negativo pois o instrumento não 

atendeu ao pressuposto de covariância entre os itens. Na Tabela 8 podem ser observadas 
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outras informações acerca da análise de itens, incluindo correlação item-total e Alfa de 

Cronbach se o item for deletado.   

 

Tabela 8. Estatísticas descritivas e Alfa de Cronbach para o Domínio IV nas duas 
versões do HOME. 

HOME 
Questionário 

Correlação 
entre os itens 

e o total 

Alfa de 
Cronbach  

se o item for 
deletado 

HOME 
Visita 

Correlação 
entre os itens 

e o total 

Alfa de 
Cronbach  

se o item for 
deletado 

HOME Q26 0,312 0,386 HOME V26 -0,471 -,386a 

HOME Q27 0 0,487 HOME V27 0 -1,226a 

HOME Q28 0,35 0,396 HOME V28 -0,208 -1,021a 

HOME Q29 0,35 0,396 HOME V29 -0,083 -1,613a 

HOME Q30 0 0,487 HOME V30 -0,127 -1,330a 

HOME Q31 0 0,487 HOME V31 -0,592 -,086a 

HOME Q32 0,514 0,247 HOME V32 -0,135 -1,500a 
a. O valor é negativo devido a uma covariância negativa entre a média dos itens. Isso viola o pressuposto 
de confiabilidade do modelo.  

 

Para o Domínio V, na versão questionário o Alfa de Cronbach foi de 0,57 e para 

a versão visita foi de 0,46. Na Tabela 9 podem ser observadas outras informações acerca 

da análise de itens, incluindo correlação item-total e Alfa de Cronbach se o item for 

deletado.   

 

Tabela 9. Estatísticas descritivas e Alfa de Cronbach para o Domínio V nas duas 
versões do HOME. 

HOME 
Questionário 

Correlação 
entre os itens 

e o total 

Alfa de 
Cronbach  

se o item for 
deletado 

HOME 
Visita 

Correlação 
entre os itens 

e o total 

Alfa de 
Cronbach  

se o item for 
deletado 

HOME Q33 0,332 0,553 HOME V33 0 0,489 

HOME Q34 0,427 0,466 HOME V34 0,325 0,344 

HOME Q35 0,157 0,592 HOME V35 0,7 0,078 

HOME Q36 0,517 0,477 HOME V36 -0,196 0,723 

HOME Q37 0,467 0,435 HOME V37 0,7 0,078 

 

Para o Domínio VI, na versão questionário o Alfa de Cronbach foi de 0,281 e 

para a versão visita foi de 0,21. Na Tabela 10 podem ser observadas outras informações 
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acerca da análise de itens, incluindo correlação item-total e Alfa de Cronbach se o item 

for deletado.   

 

Tabela 10. Estatísticas descritivas e Alfa de Cronbach para o Domínio VI nas duas 
versões do HOME. 

HOME 
Questionário 

Correlação 
entre os itens 

e o total 

Alfa de 
Cronbach  

se o item for 
deletado 

HOME 
Visita 

Correlação 
entre os itens 

e o total 

Alfa de 
Cronbach  

se o item for 
deletado 

HOME Q38 0,112 0,266 HOME V38 0,3 -,044a 

HOME Q39 0,243 0,12 HOME V39 -0,132 0,434 

HOME Q40 0,141 0,23 HOME V40 0 0,229 

HOME Q41 0,068 0,302 HOME V41 0,141 0,127 

HOME Q42 0,128 0,257 HOME V42 0,217 0,023 
a. O valor é negativo devido a uma covariância negativa entre a média dos itens. Isso viola o pressuposto 
de confiabilidade do modelo.  

 

Para o Domínio VII, na versão questionário o Alfa de Cronbach foi de 0,401, e 

para a versão visita foi de -0,40, ressaltando que o valor é negativo pois o instrumento 

não atendeu ao pressuposto de covariância entre os itens. Na Tabela 11 podem ser 

observadas outras informações acerca da análise de itens, incluindo correlação item-

total e Alfa de Cronbach se o item for deletado.   

 

Tabela 11. Estatísticas descritivas e Alfa de Cronbach para o Domínio VII nas duas 
versões do HOME. 

HOME 
Questionário 

Correlação 
entre os itens 

e o total 

Alfa de 
Cronbach  

se o item for 
deletado 

HOME 
Visita 

Correlação 
entre os itens 

e o total 

Alfa de 
Cronbach  

se o item for 
deletado 

HOME Q43 0,21 0,351 HOME V43 -0,233 -,151a 

HOME Q44 0,2 0,355 HOME V44 0,036 -,515a 

HOME Q45 0,07 0,411 HOME V45 -0,278 -,214a 

HOME Q46 0,411 0,221 HOME V46 0,575 -2,017a 

HOME Q47 0,007 0,423 HOME V47 -0,278 -,214a 

HOME Q48 0,022 0,435 HOME V48 -0,243 -,148a 

HOME Q49 -0,101 0,476 HOME V49 -0,184 -,229a 

HOME Q50 0,198 0,359 HOME V50 0 -,408a 

HOME Q51 0,504 0,243 HOME V51 -0,198 -,220a 
a. O valor é negativo devido a uma covariância negativa entre a média dos itens. Isso viola o pressuposto 
de confiabilidade do modelo.  
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Para o Domínio VIII, na versão questionário o Alfa de Cronbach foi de 0,48, e 

para a versão visita foi de 0,23. Na Tabela 12 podem ser observadas outras informações 

acerca da análise de itens, incluindo correlação item-total e Alfa de Cronbach se o item 

for deletado.   

 

Tabela 12. Estatísticas descritivas e Alfa de Cronbach para o Domínio VIII nas duas 
versões do HOME. 

HOME 
Questionário 

Correlação 
entre os itens 

e o total 

Alfa de 
Cronbach  

se o item for 
deletado 

HOME 
Visita 

Correlação 
entre os itens 

e o total 

Alfa de 
Cronbach  

se o item for 
deletado 

HOME Q52 0,228 0,451 HOME V52 -0,179 0,447 

HOME Q53 0,416 0,251 HOME V53 0,12 0,188 

HOME Q54 0,105 0,55 HOME V54 0,567 -,900a 

HOME Q55 0,38 0,295 HOME V55 0 0,255 
a. O valor é negativo devido a uma covariância negativa entre a média dos itens. Isso viola o pressuposto 
de confiabilidade do modelo.  

 

6.1.2 Resultados das análises de correlação entre os dois formatos do 

Home Observation for Measurement of the Environment (HOME) 

 
A fim de verificar a relação entre os dois formatos do Home Observation for 

Measurement of the Environment (HOME) foi avaliada a normalidade dos dados por 

meio do teste Kolmogorov-Smirnov. Como os dados não se ajustaram à curva normal, e 

diante do número pequeno de sujeitos em cada faixa de escolaridade foi conduzida uma 

análise de correlação não-paramétrica de Spearman. Primeiramente, seguem descritas as 

médias e desvios padrão para a amostra dos 13 participantes que foram avaliados em 

ambos os formatos do HOME e cujos resultados foram usados nas análises de 

correlação, tais dados podem ser observados na Tabela 13. Vale lembrar que a média 

máxima que pode ser atingida nos dois instrumentos é 1 e a mínima 0. Para melhor 

visualização dos dados cada questão do HOME questionário foi denominada, 

consecutivamente, de HOME Q1, HOME Q2, HOME Q3, etc. Para o HOME visita 

cada item foi nomeado, consecutivamente, de HOME V1, HOME V2, HOME V3, e 

assim por diante.   
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Tabela 13. Média e desvio padrão da amostra dos 13 participantes nos 55 itens das duas 

versões do HOME. 

HOME 
Questionário Média DP HOME 

Visita Média DP 

HOME Q1 0,962 0,1387 HOME V1 0,15 0,376 

HOME Q2 0,769 0,2594 HOME V2 0,31 0,48 

HOME Q3 0,731 0,3301 HOME V3 0 0 

HOME Q4 0,923 0,1878 HOME V4 0,85 0,376 

HOME Q5 0,692 0,384 HOME V5 1 0 

HOME Q6 0,692 0,2532 HOME V6 0,46 0,519 

HOME Q7 0,846 0,2402 HOME V7 0,85 0,376 

HOME Q8 1 0 HOME V8 0,23 0,439 

HOME Q9 0,385 0,3625 HOME V9 0,23 0,439 

HOME Q10 0,5 0,5 HOME V10 0,46 0,519 

HOME Q11 0,808 0,2532 HOME V11 1 0 

HOME Q12 0,846 0,3152 HOME V12 0,46 0,519 

HOME Q13 0,846 0,3152 HOME V13 0,92 0,277 

HOME Q14 1 0 HOME V14 1 0 

HOME Q15 0,962 0,1387 HOME V15 0,77 0,439 

HOME Q16 0,808 0,3252 HOME V16 1 0 

HOME Q17 0,808 0,384 HOME V17 1 0 

HOME Q18 0,731 0,2594 HOME V18 0,92 0,277 

HOME Q19 0,923 0,2774 HOME V19 0,69 0,48 

HOME Q20 0,5 0,4082 HOME V20 0,69 0,48 

HOME Q21 1 0 HOME V21 0,69 0,48 

HOME Q22 0,808 0,2532 HOME V22 0,77 0,439 

HOME Q23 1 0 HOME V23 0,92 0,277 

HOME Q24 0,385 0,4634 HOME V24 0,92 0,277 

HOME Q25 0,923 0,1878 HOME V25 0,77 0,439 

HOME Q26 0,885 0,2193 HOME V26 0,77 0,439 

HOME Q27 1 0 HOME V27 1 0 

HOME Q28 1 0 HOME V28 0,92 0,277 

HOME Q29 1 0 HOME V29 0,31 0,48 

HOME Q30 1 0 HOME V30 0,23 0,439 

HOME Q31 1 0 HOME V31 0,69 0,48 

HOME Q32 0,808 0,2532 HOME V32 0,46 0,519 

HOME Q33 0,962 0,1387 HOME V33 1 0 

HOME Q34 0,692 0,384 HOME V34 0,77 0,439 

HOME Q35 0,923 0,1878 HOME V35 0,92 0,277 
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Tabela 13. Média e desvio padrão da amostra dos 13 participantes nos 55 itens das duas 
versões do HOME (continuação). 

HOME 
Questionário Média DP HOME 

Visita Média DP 

HOME Q36 0,962 0,1387 HOME V36 0,85 0,376 

HOME Q37 0,885 0,2996 HOME V37 0,92 0,277 

HOME Q38 0,692 0,3252 HOME V38 0,77 0,439 

HOME Q39 0,269 0,3301 HOME V39 0,54 0,519 

HOME Q40 0,692 0,2532 HOME V40 1 0 

HOME Q41 0,154 0,3755 HOME V41 0,38 0,506 

HOME Q42 0,962 0,1387 HOME V42 0,54 0,519 

HOME Q43 0,577 0,3444 HOME V43 0,62 0,506 

HOME Q44 0,846 0,3152 HOME V44 0,85 0,376 

HOME Q45 0,846 0,3152 HOME V45 0,92 0,277 

HOME Q46 0,5 0,4564 HOME V46 0,38 0,506 

HOME Q47 0,885 0,2193 HOME V47 0,92 0,277 

HOME Q48 0,769 0,3881 HOME V48 0,31 0,48 

HOME Q49 0,769 0,3881 HOME V49 0,69 0,48 

HOME Q50 0,5 0,3536 HOME V50 0 0 

HOME Q51 0,808 0,2532 HOME V51 0,23 0,439 

HOME Q52 0,923 0,1878 HOME V52 0,08 0,277 

HOME Q53 0,615 0,2193 HOME V53 0,69 0,48 

HOME Q54 0,846 0,2402 HOME V54 0,77 0,439 

HOME Q55 0,846 0,2402 HOME V55 1 0 

 

Em seguida, seguem descritas as correlações entre o total de cada domínio dos 

instrumentos e, posteriormente, consta a análise de correlação entre os diferentes itens 

de cada domínio dos mesmos. Vale lembrar que, as correlações encontradas foram 

classificadas conforme o Quadro 1, retirado de Bisquerra, Sarriera e Martínez (2004). 

 
Quadro 1. Interpretação do coeficiente de correlação não-paramétrica de Spearman 
conforme Bisquerra, Sarriera e Martínez (2004).  
 

Resultado Classificação 

0,80 < r < 1 Muito alta 

0,60 < r < 0,80 Alta 

0,40 < r < 0,60 Moderada 

0,20 < r < 0,40 Baixa 

0 < r < 0,20 Muito baixa 
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6.1.2.1 Análises de correlação entre o total de cada domínio 

dos instrumentos 

 

 Primeiramente, foi realizada correlação não-paramétrica de Spearman para 

verificar se havia correlação ou não entre os totais de cada versão do instrumento. 

Notou-se que houve correlação positiva significativa (r=0,668; p=0,013) entre os totais 

dos instrumentos: HOME questionário e HOME visita. A posteriori, conforme pode ser 

aferido na Tabela 14, foi correlacionado cada domínio das diferentes versões, utilizando 

para tal as médias em cada domínio. Apenas o Domínio I, o qual aborda aspectos 

relacionados aos materiais de aprendizagem (r=0,606; p=0,028), e o Domínio V, que 

contempla estimulação acadêmica (r=0,838; p=0), apresentaram correlação positiva 

significante nas duas versões. O domínio VIII, que abarca itens relacionados à aceitação 

(r=0,502; p=0,08) apresentou efeito marginal de correlação positiva. Assim sendo, cabe 

ressaltar que, se o número de sujeitos que compõe a amostra fosse maior, é possível que 

os demais domínios apresentassem correlações positivas significantes. 

 

Tabela 14. Correlação não-paramétrica de Spearman entre as médias dos 13 
participantes em cada domínio da versão visita e questionário.  

Domínios I II III IV V VI VII VIII 

rho 0,606* 0,097 -0,25 0,087 0,838** 0,453 0,472 0,502 

p 0,028 0,753 0,410 0,777 0 0,12 0,104 0,08 
* p≤0,05; ** p≤0,01 

 

6.1.2.2 Análises de correlação entre os itens de cada domínio 

dos instrumentos 

 

 Foram realizadas análises de correlação não-paramétrica de Spearman entre os 

diferentes itens de cada domínio das duas diferentes versões do instrumento para os 13 

participantes. Os resultados constam a seguir e, vale lembrar que, todos os campos 

apresentados em branco nas tabelas se referem aos casos em que não houve variância, 

ou seja, todos os participantes obtiveram o mesmo resultado em ambas as versões.  

A Tabela 15 sumariza os resultados da correlação entre ambas as versões para 

cada item do Domínio I (itens 1 a 11). Conforme a tabela, o item 9 o qual envolve 

aspectos relacionados à leitura de jornal (r=0,663; p=0,013) e o item 10 que abrange 
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assinatura de revistas por parte da família dos sujeitos (r=0,964; p=0), apresentaram 

correlação positiva significativa. Levando em consideração a média de cada item, não 

foi possível calcular a correlação para os itens 3, 5, 8 e 11 porque neles não houve 

variação de resultados em pelo menos um dos formatos do HOME. Por exemplo, 

conforme a tabela 13 (acima), no item 3, todos os 13 sujeitos obtiveram pontuação 0 no 

formato visita.  

 

Tabela 15. Análise de correlação não-paramétrica de Spearman entre os diferentes itens 
do Domínio I nas duas versões do HOME.  

Nº do 
item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

rho 0,123 0,283 . 0,409 . 0,22 0,178 . 0,663* 0,964** . 

p 0,689 0,349 . 0,165 . 0,471 0,561 . 0,013 0 . 
* p≤0,05; ** p≤0,01 

 
 A partir da Tabela 16 é possível aferir que no Domínio II (itens 12 a 18), 

nomeado de estimulação da linguagem, o item 13, o qual aborda o quanto a criança é 

encorajada a aprender o alfabeto (r=0,628; p=0,022) apresentou correlação positiva 

significante e o item 12, que investiga se a criança tem contato com brinquedos que 

estimulem a aprendizagem sobre os animais (r=0,503; p=0,08) apresentou um efeito 

marginal de correlação positiva. Levando em consideração a média de cada item, o item 

14 apresentou a mesma resposta nos dois formatos do instrumento e os itens 16 e 17 

apresentaram a mesma pontuação no formato visita, tal fato justifica a impossibilidade 

de calcular a correlação para estes itens. 

 
Tabela 16. Análise de correlação não-paramétrica de Spearman entre os diferentes itens 
do Domínio II nas duas versões do HOME. 
 

Nº do item 12 13 14 15 16 17 18 

rho 0,503 0,628* . -0,158 . . -0,312 

p 0,08 0,022 . 0,606 . . 0,3 
* p≤0,05; ** p≤0,01 

 
Ao observar a Tabela 17 pôde-se concluir que não houve correlação positiva 

significante para nenhum item do Domínio III (item 19 a 25) entre as duas versões do 

HOME, o qual contempla elementos sobre o ambiente físico. Levando em consideração 
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a média de cada item, não foi possível calcular a correlação para os itens 21 e 23, pois 

não houve variação de resultados. Neste caso, por exemplo, os dois itens apresentaram a 

mesma resposta no formato questionário. 

 
Tabela 17. Análise de correlação não-paramétrica de Spearman entre os diferentes itens 
do Domínio III nas duas versões do HOME. 

Nº do item 19 20 21 22 23 24 25 

rho 0,433 0,212 . -0,058 . -0,384 0,272 

p 0,139 0,486 . 0,851 . 0,195 0,368 
* p≤0,05; ** p≤0,01 

 

Em relação ao Domínio IV (itens 26 a 32) que consiste na responsividade, 

conforme a Tabela 18, apenas o item 26 que contempla se os pais mantêm a criança 

perto de si ou aconchegada de dez a quinze minutos por dia, apresentou correlação 

positiva significante entre as duas versões. Levando em consideração a média de cada 

item, não foi possível calcular a correlação para os itens 27, 28, 29, 30 e 31 porque neles 

não houve variação de resultados em pelo menos um dos formatos do HOME. Neste 

caso os cinco itens apresentaram a mesma resposta no formato questionário. 

 
Tabela 18. Análise de correlação não-paramétrica de Spearman entre os diferentes itens 
do Domínio IV nas duas versões do HOME. 

Nº do item 26 27 28 29 30 31 32 

rho 1,000** . . . . . 0,098 

p . . . . . . 0,751 
* p≤0,05; ** p≤0,01 

 
De acordo com a Tabela 19 a qual compreende o Domínio V (itens 33 a 37), 

nomeado de estimulação acadêmica, o item 34 que rastreia se a criança é encorajada a 

aprender padrões linguísticos (r=0,729; p=0,005), o item 35 que comenta se a criança é 

encorajada a aprender relações espaciais (r=0,677; p=0,011), o item 36 que investiga se 

a criança é encorajada a aprender números (r=0,677; p=0,011) e o item 37 que averigua 

se a criança é encorajada a ler algumas palavras (r=0,736; p=0,004) apresentaram 

correlação positiva significante. Levando em consideração a média de cada item, não foi 

possível calcular a correlação para o item 33, pois no formato visita os 13 sujeitos 

apresentaram a mesma resposta. 
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Tabela 19. Análise de correlação não-paramétrica de Spearman entre os diferentes itens 
do Domínio V nas duas versões do HOME. 

Nº do item 33 34 35 36 37 

rho . 0,729** 0,677* 0,677* 0,736** 

p . 0,005 0,011 0,011 0,004 
* p≤0,05; ** p≤0,01 

 
A Tabela 20 retrata os dados do Domínio VI (itens 38 a 42), ou seja, 

modelagem. O item 38 o qual se refere à espera para os horários adequados de 

alimentação com comportamento satisfatório (r=0,597; p=0,031) apresentou correlação 

positiva significante e o item 39 que abarca se a família não deixa a televisão ligada 

continuamente (r=-0,695; p=0,008) apresentou correlação negativa significante. 

Levando em consideração a média de cada item, não foi possível calcular a correlação 

para o item 40, pois no formato visita os 13 sujeitos apresentaram a mesma resposta. 

 
Tabela 20. Análise de correlação não-paramétrica de Spearman entre os diferentes itens 
do Domínio VI nas duas versões do HOME. 

Nº do item 38 39 40 41 42 

rho 0,597* -0,695** . 0,101 -0,267 

p 0,031 0,008 . 0,742 0,377 
* p≤0,05; ** p≤0,01 

 

A partir da Tabela 21, a qual menciona o Domínio VII (itens 43 a 51), variedade, 

concluiu-se que o item 44 que aborda se a criança passeia com membros da família 

(r=0,811; p=0,001), o item 45 que questiona se dentro de um período de um ano, a 

criança faz, pelo menos, uma viagem longa (r=0,628; p=0,022) e o item 46 que aborda 

se a criança foi levada por um membro da família a uma excursão científica (r=0,901; 

p=0) apresentaram correlação positiva significante, ou seja, houve coerência entre as 

respostas nos questionários e as observações durante a visita. Por outro lado, o item 47 o 

qual investiga se os pais estimulam a criança a guardar/organizar seus brinquedos sem 

ajuda (r=0,527; p=0,064) apresentou efeito marginal de correlação positiva. 

Levando em consideração a média de cada item, não foi possível calcular a 

correlação para o item 50, pois não houve variação de resultados. Neste caso, por 

exemplo, os 13 sujeitos apresentaram a mesma resposta no formato visita. 
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Tabela 21. Análise de correlação não-paramétrica de Spearman entre os diferentes itens 
do Domínio VII nas duas versões do HOME. 

Nº do 
item 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

rho 0,187 0,811** 0,628* 0,901** 0,527 0,027 -0,027 . 0,058 

p 0,54 0,001 0,022 0 0,064 0,929 0,929 . 0,851 
* p≤0,05; ** p≤0,01 

 
A partir da Tabela 22, a qual é alusiva ao Domínio VIII (itens 52 a 55), 

aceitação, concluiu-se que nenhum item apresentou correlação positiva significante. 

Levando em consideração a média de cada item, não foi possível calcular a correlação 

para o item 55, pois não houve variação de resultados. Neste caso, por exemplo, os 13 

sujeitos apresentaram a mesma resposta no formato visita. 

 
Tabela 22. Análise de correlação não-paramétrica de Spearman entre os diferentes itens 
do Domínio VIII nas duas versões do HOME. 

Nº do item 52 53 54 55 

rho 0,123 0,365 0,03 . 

p 0,689 0,22 0,921 . 
* p≤0,05; ** p≤0,01	  

	  

6.1.3 Alfa de Cronbach do Inventário de Estilos Parentais (IEP) 

 

Foram calculados os valores de Alfa de Cronbach para o Inventário de Estilos 

Parentais (IEP) com o objetivo de estimar a confiabilidade do instrumento após 

alterações realizadas neste. O Alfa de Cronbach para o instrumento como um todo foi 

de 0,391 e na Tabela 23 podem ser observados os valores de Alfa de Cronbach para 

cada prática educativa proposta pela autora do inventário.  

 
Tabela 23: Alfa de Cronbach das sete práticas educativas do Inventário de Estilos 
Parentais (IEP). 

  Monitoria 
Positiva 

Compto. 
Moral 

Punição 
Inconsistente Negligência Disciplina 

Relaxada 
Monitoria 
Negativa 

Abuso 
Físico 

Alfa de 
Cronbach 0,38 0,241 0,477 0,301 0,545 -0,049ª 0,274 

a. O valor é negativo devido a uma covariância negativa entre a média dos itens. Isso viola o pressuposto 
de confiabilidade do modelo.  
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6.2. Discussão 

 

A partir dos resultados descritos anteriormente, observou-se que o Alfa de 

Cronbach foi maior na versão questionário do HOME quando comparado com a versão 

visita, e o mesmo padrão de resultado foi encontrado quando analisado domínio por 

domínio, sugerindo maior precisão da versão questionário. Outro resultado relevante 

está relacionado com a ausência de covariância entre os itens em vários casos, ou seja, 

todos os sujeitos tiveram a mesma pontuação, inviabilizando a análise. Porém, tal fato 

pode ser justificado em função do pequeno número de sujeitos que compõe a amostra e 

da falta de heterogeneidade da amostra, em termos provavelmente de nível 

socioeconômico, o que diminuiu a variabilidade das respostas.  

Em relação aos itens não ajustados, estes podem ser observados através das 

correlações item-total nulas ou negativas e pelo Alfa de Cronbach se item deletado. A 

partir dos valores de Alfa de Cronbach das duas versões do HOME pode-se aferir que, 

todos os itens do HOME visita apresentaram valores negativos no Alfa de Cronbach se 

item deletado visto que, nessa avaliação, não houve covariância entre os itens, logo essa 

análise deve ser compreendida com cautela e foi exposta apenas para fins exploratórios. 

Por outro lado, os valores de Alfa de Cronbach para cada domínio demonstrou 

resultados diferentes, referente ao questionário, os domínios: I, II, IV, V, VI, VII e VIII 

apresentaram todos os valores de Alfa de Cronbach positivo se item deletado e, apenas 

o domínio III, demonstou três itens negativos de um total de sete itens. Sobre o formato 

HOME visita, os domínios: I, II, IV e VII evidenciaram todos os valores de Alfa de 

Cronbach negativos se item deletado; já os domínios III e V demonstraram todos os 

valores de Alfa de Cronbach positivo se item deletado; por fim, os domínios VI e VIII 

apresentaram, apenas, um item negativo se item deletado, de um total de 5 e 4 itens, 

respectivamente. 

Após a correlação não-paramétrica de Spearman entre as duas versões do 

instrumento HOME, alguns itens demonstraram correlação positiva significativa, porém 

outros não tiveram suas correlações calculadas em função de não ter ocorrido variação 

no resultado, ou seja, todos os sujeitos apresentaram a mesma pontuação, independente 

do item. Outro grupo de itens apresentou correlação negativa ou não significativa entre 

as versões. Uma hipótese para esse fato das questões que apresentaram discrepância é a 

dificuldade em observar tais condutas apenas no momento da visita, talvez as mesmas 

ocorram, mas não, necessariamente, no momento em que o pesquisador esteve presente 
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no ambiente. Vale ressaltar que, segundo o manual de aplicação do HOME, o domínio 

VI já não apresentou um alto grau de consistência interna na versão original e os autores 

afirmam que foi difícil nomeá-lo, tendo sido descrito como o modelo de comportamento 

desejável e aceitável pelos pais em relação à criança. Outro dado relevante é que na 

literatura não constam dados sobre os valores do Alfa de Cronbach para o HOME 

(CALDWELL; BRADLEY, 2003). 

Também foi calculado o Alfa de Cronbach para cada prática educativa do IEP e, 

a partir do mesmo, pode-se concluir que tal instrumento apresenta um nível de 

confiabilidade não muito alto (variando de -0,049 a 0,545). No manual do instrumento 

original os dados apresentados referem valor de alfa mais altos (variando de 0,47 a 0,82 

para respostas da mãe e de 0,62 a 0,87 para respostas do pai), porém seguindo o  padrão 

em termos de subtestes mais e menos precisos. Em relação à prática educativa 

denominada monitoria negativa, esta apresentou valor de Alfa de Cronbach negativo no 

presente estudo e, em relação aos dados do manual do instrumento, a mesma prática 

educativa foi a que apresentou o menor valor de Alfa de Cronbach para as respostas da 

mãe e do pai. 
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7. Parte II 

 

7.1. Resultados 

 

7.1.1 Análises de correlação entre os dois formatos do HOME, IEP e 

os instrumentos de avaliação das funções executivas 

 
Foi avaliada a normalidade dos dados por meio do teste Kolmogorov-Smirnov. 

Como os dados não se ajustaram à curva normal, e diante do número pequeno de 

sujeitos em cada faixa de escolaridade, foram conduzidas análises de correlação não-

paramétrica de Spearman entre os resultados dos dois formatos do Home Observation 

for Measurement of the Environment (HOME), a saber, questionário e visita; do 

Inventário de Estilos Parentais (IEP) e dos instrumentos de avaliação das funções 

executivas: Teste de Atenção por Cancelamento, parte 1, 2 e 3; Teste de Trilhas para 

pré-escolares, parte 1 e 2 e Teste de Stroop Semântico. O Teste de Stroop Semântico foi 

aplicado com todos os sujeitos da amostra e, em função da faixa etária, o Teste de 

Atenção por Cancelamento e o Teste de Trilhas para pré-escolares foi aplicado somente 

com os sujeitos dos níveis I e II. 

De forma a organizar e facilitar a compreensão, os resultados foram articulados 

divididos em três partes. Primeiramente, seguem os dados referentes à correlação entre 

o IEP e os testes de funções executivas; posteriormente, as correlações entre o HOME 

questionário e os testes de funções executivas e, por fim, as correlações entre o HOME 

visita e os testes de funções executivas. 

 

7.1.1.1 Análises de correlação entre o IEP e os instrumentos 

de avaliação das funções executivas 

 

Conforme a Tabela 24, foram verificadas algumas correlações positivas e 

negativas significantes. 
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Tabela 24: Análise de correlação não-paramétrica de Spearman entre o desempenho no Inventário de Estilos Parentais (IEP) e nos testes de 
funções executivas. 

    T_1_A T_2_A T_3_A T_T_A TTPA_C TTPA_S TTPB_C TTPB_S ST1_M_AC ST1_M_TR ST2_M_AC ST2_M_TR INT_ESC INT_TR 

Total 
rho 0,192 0,481 0,206 0,143 0,116 0,116 -0,35 -0,215 -0,136 0,06 0,022 -0,354 0,105 -0,447* 
p 0,476 0,059 0,444 0,598 0,668 0,668 0,184 0,423 0,481 0,757 0,908 0,07 0,589 0,019 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 29 29 29 27 29 27 

Percentual 
rho 0,233 0,515* 0,232 0,204 0,131 0,131 -0,322 -0,193 -0,144 0,061 0,027 -0,347 0,112 -0,435* 
p 0,384 0,041 0,388 0,449 0,63 0,63 0,224 0,473 0,457 0,754 0,891 0,076 0,562 0,023 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 29 29 29 27 29 27 

Monitoria 
Positiva 

rho 0,049 0,261 0,119 0,102 -0,192 -0,192 -0,276 -0,299 -0,207 0,171 0,011 -0,048 0,059 -0,148 
p 0,856 0,328 0,662 0,708 0,475 0,475 0,3 0,261 0,282 0,374 0,953 0,812 0,76 0,461 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 29 29 29 27 29 27 

Compto. 
Moral 

rho -0,019 0,251 0,131 0,05 0,051 0,051 0,14 0,059 -0,05 -0,044 0,235 0,216 0,271 0,18 
p 0,944 0,348 0,628 0,854 0,852 0,852 0,606 0,829 0,795 0,82 0,22 0,28 0,154 0,37 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 29 29 29 27 29 27 

Punição 
Inconsistente 

rho 0,109 -0,249 0,062 0,181 0,181 0,181 0,533* 0,334 0,141 -0,15 0,113 0,393* 0,053 0,518** 
p 0,688 0,352 0,818 0,503 0,503 0,503 0,033 0,207 0,467 0,437 0,558 0,042 0,785 0,006 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 29 29 29 27 29 27 

Negligência 
rho 0,044 0,057 0,081 0,095 -0,039 -0,039 -0,139 0,15 0,193 -0,134 0,15 0,113 0,077 0,152 
p 0,871 0,835 0,767 0,725 0,887 0,887 0,608 0,58 0,316 0,489 0,437 0,576 0,693 0,448 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 29 29 29 27 29 27 

Disciplina 
Relaxada 

rho -0,389 -0,451 -0,288 -0,357 -0,272 -0,272 0,025 0,081 0,091 0,001 -0,165 0,21 -0,22 0,253 
p 0,137 0,08 0,279 0,175 0,309 0,309 0,926 0,765 0,639 0,996 0,393 0,294 0,252 0,202 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 29 29 29 27 29 27 

Monitoria 
Negativa 

rho -0,057 -0,125 0,347 0,223 -0,064 -0,064 0,42 0,199 -0,135 -0,185 0,095 -0,019 0,062 -0,003 
p 0,835 0,646 0,187 0,406 0,814 0,814 0,106 0,461 0,486 0,336 0,625 0,924 0,749 0,986 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 29 29 29 27 29 27 

Abuso 
Físico 

rho 0,226 -0,077 0,016 0,148 -0,065 -0,065 0,071 0,131 0,221 0,206 0,206 0,438* 0,174 0,428* 
p 0,4 0,777 0,952 0,586 0,81 0,81 0,793 0,629 0,249 0,284 0,285 0,022 0,367 0,026 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 29 29 29 27 29 27 

* p≤0,05; ** p≤0,01 
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Entre as correlações, foi possível aferir que a pontuação total do IEP apresentou 

correlação negativa significante com a interferência no tempo de reação do Teste de 

Stroop Semântico (r=-0,447; p=0,019), além da pontuação em percentual do IEP 

também ter demonstrado correlação negativa significante com a interferência no tempo 

de reação do Teste de Stroop Semântico (r=-0,435; p=0,023). A pontuação em 

percentual do IEP também apresentou correlação positiva significante com o total de 

acertos da parte 2 do TAC (r=0,515; p=0,041). 

Uma prática educativa que apresentou consideráveis correlações com as funções 

executivas foi a denominada, punição inconsistente, afinal ela apresentou correlação 

positiva significativa com a parte B no quesito conexões do Teste de Trilhas     

(r=0,533, p=0,033); também evidenciou correlação positiva significativa com a média 

do tempo de reação na parte 2 do Teste de Stroop Semântico (r=0,393; p=0,042) e, por 

fim, demonstrou correlação positiva significante com a interferência no tempo de reação 

do Teste de Stroop Semântico (r=0,518; p=0,006). Outra prática educativa que revelou 

correlações com as funções executivas foi a nomeada de abuso físico, pois mostrou 

correlação positiva significativa com a média do tempo de reação na parte 2 do Teste de 

Stroop Semântico (r=0,438; p=0,022) e correlação positiva significativa com a 

interferência no tempo de reação do Teste de Stroop Semântico (r=0,428; p=0,026). 

Após esta primeira análise de correlação, cada item do IEP também foi 

correlacionado com os testes de funções executivas para verificação de ademais 

resultados significantes, alguns se demonstraram relevantes. Serão descritas, a seguir, as 

correlações que foram significativas. O item 5 apresentou correlação positiva 

significante com a média do tempo de reação na parte 2 do Teste de Stroop Semântico 

(r=0,407; p=0,035), o mesmo item também apresentou correlação positiva significante 

com a interferência no tempo de reação do Teste de Stroop Semântico (r=0,390; 

p=0,044). O item 6 demonstrou correlação positiva com a interferência no escore do 

Teste de Stroop Semântico (r=0,389; p=0,037). O item 9 retratou correlação positiva 

com a média de acertos da parte do Teste de Stroop Semântico (r=0,391; p=0,036) e 

com a interferência no escore do mesmo teste  (r=0,403; p=0,03). O item 13 ressaltou 

correlação negativa significante com o total de acertos da parte 3 do Teste de Atenção 

por Cancelamento (r=-0,581; p=0,018) e também com o total de acertos do Teste de 

Atenção por Cancelamento (r=-0,558; p=0,025).  

O item 14 apresentou correlação positiva significante com a média de acertos da 

parte 1 do Teste de Stroop Semântico (r=0,373; p=0,046). O item 17 demonstrou 
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correlação positiva significante com a média do tempo de reação na parte 2 do Teste de 

Stroop Semântico (r=0,441; p=0,021) o mesmo item também apresentou correlação 

positiva significante com a interferência no tempo de reação do mesmo teste     

(r=0,519; p=0,006). O item 18 evidenciou correlação positiva significante nos acertos 

da parte 2 do Teste de Atenção por Cancelamento (r=0,606; p=0,013). O item 20 

ressaltou correlação negativa significante com a média do tempo de reação na parte 1 do 

Teste de Stroop Semântico (r=-0,431; p=0,02). O item 24 demonstrou correlação 

positiva significante com as conexões da parte B do Teste de Trilhas (r=0,567; p=0,022) 

e com interferência no tempo de reação do Teste de Stroop Semântico               

(r=0,476; p=0,012). O item 25 apresentou correlação negativa significante com a média 

do tempo de reação na parte 1 do Teste de Stroop Semântico (r=-0,369; p=0,049). O 

item 32 ressaltou uma correlação negativa significante com as conexões da parte B do 

Teste de Trilhas (r=-0,545; p=0,029). O item 37 evidenciou correlação positiva 

significante com a média do tempo de reação na parte 2 do Teste de Stroop Semântico 

(r=0,492; p=0,009), o mesmo item também apresentou correlação positiva significante 

com a interferência no tempo de reação do Teste de Stroop Semântico               

(r=0,458; p=0,016). Por fim, o item 38, ressaltou correlação positiva significante para o 

item de acertos na parte 3 do Teste de Atenção por Cancelamento (r=0,576; p=0,02) e 

para o item total de acertos no mesmo teste (r=0,575; p=0,02). 

 

7.1.1.2 Análises de correlação entre o HOME questionário e 

os instrumentos de avaliação das funções executivas 

 

De acordo com a Tabela 25, foram verificadas algumas correlações positivas e 

negativas significantes. 
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Tabela 25: Análise de correlação não-paramétrica de Spearman entre o desempenho no Home Observation for Measurement of the Environment 
(HOME) formato questionário e nos testes de funções executivas. 

    T_1_A T_2_A T_3_A T_T_A TTPA_C TTPA_S TTPB_C TTPB_S ST1_M_AC ST1_M_TR ST2_M_AC ST2_M_TR INT_ESC INT_TR 

Total 
Questionário 

rho 0,313 0,494 0,49 0,377 0,239 0,239 0,248 0,393 -0,088 -0,364 0,223 -0,287 0,19 -0,222 
p 0,238 0,052 0,054 0,15 0,373 0,373 0,354 0,133 0,649 0,052 0,245 0,147 0,324 0,266 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 29 29 29 27 29 27 

Média 
Domínio  

I 

rho 0,225 0,393 0,495 0,342 0,206 0,206 0,293 0,234 0,039 -0,373* 0,263 -0,157 0,228 -0,081 
p 0,402 0,133 0,051 0,195 0,445 0,445 0,27 0,383 0,841 0,046 0,167 0,433 0,234 0,688 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 29 29 29 27 29 27 

Média 
Domínio  

II 

rho 0,139 0,306 0,519* 0,27 0,22 0,22 0,17 0,231 0,242 -0,528** 0,195 -0,455* 0,066 -0,367 
p 0,608 0,25 0,039 0,312 0,414 0,414 0,529 0,39 0,206 0,003 0,312 0,017 0,734 0,06 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 29 29 29 27 29 27 

Média 
Domínio  

III 

rho 0,195 0,259 -0,13 -0,034 0,097 0,097 -0,323 -0,023 0,107 -0,155 -0,318 -0,193 -0,423* -0,19 
p 0,469 0,333 0,631 0,9 0,721 0,721 0,222 0,934 0,581 0,421 0,093 0,335 0,022 0,342 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 29 29 29 27 29 27 

Média 
Domínio  

IV 

rho 0,255 0,550* 0,255 0,266 0,394 0,394 0,217 0,131 0,118 -0,209 -0,041 0,072 -0,154 0,1 
p 0,34 0,027 0,34 0,319 0,131 0,131 0,42 0,629 0,544 0,277 0,831 0,72 0,424 0,619 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 29 29 29 27 29 27 

Média 
Domínio  

V 

rho 0,057 0,153 0,496 0,293 0,088 0,088 0,395 0,29 -0,01 -0,274 0,134 -0,257 0,055 -0,221 
p 0,834 0,572 0,051 0,271 0,746 0,746 0,13 0,275 0,961 0,15 0,487 0,196 0,778 0,269 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 29 29 29 27 29 27 

Média 
Domínio  

VI 

rho -0,14 0,059 0,243 0,068 -0,233 -0,233 0,1 0,235 -0,015 -0,296 0,045 -0,223 -0,059 -0,197 
p 0,605 0,827 0,364 0,803 0,386 0,386 0,713 0,382 0,937 0,119 0,818 0,263 0,762 0,324 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 29 29 29 27 29 27 

Média 
Domínio 

VII 

rho 0,155 -0,028 0,073 0,117 -0,143 -0,143 0,202 0,219 -0,246 0,034 0,212 0,143 0,249 0,208 
p 0,567 0,917 0,789 0,665 0,598 0,598 0,452 0,415 0,199 0,861 0,27 0,476 0,193 0,299 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 29 29 29 27 29 27 

Média 
Domínio 

VIII 

rho 0,054 0,173 0,409 0,194 0,141 0,141 0,048 0,185 0,082 -0,251 0,181 -0,605** 0,142 -0,609** 
p 0,842 0,523 0,116 0,471 0,602 0,602 0,859 0,493 0,672 0,189 0,347 0,001 0,463 0,001 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 29 29 29 27 29 27 

* p≤0,05; ** p≤0,01 

	  

	  

86 



	   6 

Entre as correlações foi possível aferir que o Domínio I apresentou correlação 

negativa significante com a média do tempo de reação na parte 1 do Teste de Stroop 

Semântico (r=-0,373; p=0,046). O Domínio II evidenciou algumas correlações, entre 

elas, demonstrou correlação positiva significante com o total de acertos na parte 3 do 

Teste de Atenção por Cancelamento (r=0,519; p=0,039), apresentou correlação negativa 

significante com a média do tempo de reação na parte 1 do Teste de Stroop Semântico 

(r=-0,528; p=0,003) e correlação negativa significante com a média do tempo de reação 

na parte 2 do mesmo teste (r=-0,455; p=0,017). O Domínio III demonstrou correlação 

negativa significante em relação com a interferência no escore do Teste de Stroop 

Semântico (r=-0,423; p=0,022). O Domínio IV evidenciou uma correlação positiva 

significante com o total de acertos na parte 2 do Teste de Atenção por Cancelamento 

(r=0,550; p=0,027). Por fim, o Domínio VIII apresentou uma correlação negativa 

significante com a média do tempo de reação na parte 2 do Teste de Stroop Semântico 

(r=-0,605; p=0,001) e uma correlação positiva com a interferência no tempo de reação 

do Teste de Stroop Semântico (r=0,609; p=0,001). 

Após esta primeira análise de correlação, cada item do HOME questionário 

também foi correlacionado com os testes de funções executivas para verificação de 

ademais resultados significantes. Algumas correlações foram significativas e 

encontram0se descritas a seguir. A questão 1 retratou duas correlações, uma correlação 

negativa significante com a média do tempo de reação na parte 2 do Teste de Stroop 

Semântico (r=-0,381; p=0,05) e uma correlação negativa significante com a 

interferência no tempo de reação do Teste de Stroop Semântico (r=-0,399; p=0,039). A 

questão 3 apresentou uma correlação negativa significante em relação às conexões da 

parte B do Teste de Trilhas (r=-0,562; p=0,023). A questão 4 apresentou várias 

correlações, entre elas, evidenciou correlação negativa significante com a média do 

tempo de reação na parte 1 do Teste de Stroop Semântico (r=-0,406; p=0,029), 

correlação positiva significante com a média de acerto na parte 2 do Teste de Stroop 

Semântico (r=0,465; p=0,011) e correlação positiva significante em relação com a 

interferência no escore do Teste de Stroop Semântico (r=0,383; p=0,04).  

A questão 5 apresentou correlação positiva significante em relação à sequencia 

na parte B do Teste de Trilhas (r=0,596; p=0,015). A questão 10 demonstrou uma 

correlação positiva significante com as conexões da parte B do Teste de Trilhas 

(r=0,756; p=0,001). A questão 11 evidenciou uma correlação negativa significante com 

a média do tempo de reação na parte 2 do Teste de Stroop Semântico                         
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(r=-0,387; p=0,046). A questão 13 ressaltou uma correlação negativa significativa com 

a média do tempo de reação na parte 1 do Teste de Stroop Semântico                         

(r=-0,382; p=0,041). A questão 16 apresentou correlação positiva significante com as 

sequências da parte B do Teste de Trilhas (r=0,679; p=0,004). A questão 18 demonstrou 

duas correlações negativas significantes, a primeira em relação com a média do tempo 

de reação na parte 2 do Teste de Stroop Semântico (r=-0,421; p=0,029) e a outra com a 

interferência no tempo de reação do mesmo teste (r=-0,392; p=0,043). A questão 19 

evidenciou duas correlações positivas significantes, a primeira relacionada com a média 

do tempo de reação na parte 1 do Teste de Stroop Semântico (r=0,424; p=0,022) e a 

outra com a média do tempo de reação na parte 2 do Teste de Stroop Semântico 

(r=0,418; p=0,03).  

A questão 22 apresentou correlação negativa significante quando relacionada 

com a interferência no escore do Teste de Stroop Semântico (r=-0,491; p=0,007). A 

questão 24 ressaltou várias correlações positivas significantes, entre elas, a primeira 

relacionada com os acertos da parte 1 do Teste de Atenção por Cancelamento   

(r=0,524; p=0,037), outra relacionada com acertos da parte 1 do Teste de Atenção por 

Cancelamento (r=0,549; p=0,028), a terceira correlação positiva significante foi com as 

conexões da parte A do Teste de Trilhas (r=0,689; p=0,003) e, por fim, com as 

sequências da parte A do Teste de Trilhas (r=0,689; p=0,003). A questão 25 também 

apresentou algumas correlações negativas significantes, uma relacionada com a média 

do tempo de reação na parte 2 do Teste de Stroop Semântico (r=-0,428; p=0,026), outra 

com a interferência no escore do referido teste (r=-0,382; p=0,041) e a última com a 

interferência no tempo de reação do mesmo teste (r=-0,405; p=0,036). A questão 32 

apresentou correlação positiva significante com os acertos na parte 2 do Teste de 

Atenção por Cancelamento (r=0,505; p=0,046). A questão 37 evidenciou três 

correlações negativas significante, ou seja, uma de acordo com a média do tempo de 

reação na parte 1 do Teste de Stroop Semântico (r=-0,425; p=0,022), outra com a média 

do tempo de reação na parte 2 do Teste de Stroop Semântico (r=-0,535; p=0,004) e, por 

fim, com a interferência no tempo de reação do mesmo teste (r=-0,463; p=0,015).  

A questão 39 apresentou uma correlação positiva significante com os acertos na 

parte 3 do Teste de Atenção por Cancelamento (r=0,531; p=0,035), uma correlação 

negativa significante com a média do tempo de reação na parte 2 do Teste de Stroop 

Semântico (r=-0,494; p=0,009) e uma correlação negativa significante com a 

interferência no tempo de reação do mesmo teste (r=-0,503; p=0,007). A questão 41 
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demonstrou correlação positiva negativa com a média de acerto na parte 1 do Teste de 

Stroop Semântico (r=-0,381; p=0,041). A questão 42 enfatizou uma correlação negativa 

significante com a interferência no escore do Teste de Stroop Semântico                    

(r=-0,383; p=0,04). A questão 43 apresentou algumas correlações negativas 

significantes, ou seja, obteve correlação negativa significante com os acertos da parte 3 

do Teste de Atenção por Cancelamento (r=-0,548; p=0,028), com o total de acertos no 

mesmo teste (r=-0,505; p=0,046) e com a média de acerto na parte 1 do Teste de Stroop 

Semântico (r=-0,381; p=0,041). A questão 44 demonstrou uma correlação negativa 

significante com as conexões da parte B do Teste de Trilhas (r=-0,518; p=0,04). A 

questão 45 apresentou correlação positiva significante com as conexões da parte B do 

Teste de Trilhas (r=0,500; p=0,049). A questão 48 apresentou correlação negativa 

significante com as conexões da parte A do Teste de Trilhas (r=-0,594; p=0,015), com 

as sequências da parte A do Teste de Trilhas (r=-0,594; p=0,015) e com as sequências 

na parte B do Teste de Trilhas (r=-0,509; p=0,044).  

A questão 50 também apresentou algumas correlações positivas significantes, a 

saber, com o total de acertos na parte 1 do Teste de Atenção por Cancelamento 

(r=0,522; p=0,038), com total de acertos na parte 3 do Teste de Atenção por 

Cancelamento (r=0,570; p=0,021), com o total de acertos do Teste de Atenção por 

Cancelamento (r=0,528; p=0,035) e com as sequências na parte B do Teste de Trilhas 

(r=0,673; p=0,004). A questão 51 evidenciou correlação negativa significante com a 

média de acerto na parte 1 do Teste de Stroop Semântico (r=-0,385; p=0,039). A 

questão 53 apresentou duas correlações negativas significantes, entre elas, com a média 

do tempo de reação na parte 2 do Teste de Stroop Semântico (r=-0,611; p=0,001) e com 

a interferência no tempo de reação do mesmo teste (r=-0,650; p=0). A questão 55 

evidenciou duas correlações positivas significantes, uma com as conexões da parte A do 

Teste de Trilhas (r=0,533; p=0,033) e outra com as sequências da parte A do Teste de 

Trilhas (r=0,533; p=0,033), além de também ter ressaltado duas correlações negativas 

significantes, entre elas, uma com a média do tempo de reação na parte 2 do Teste de 

Stroop Semântico (r=-0,403; p=0,037) e outra com a interferência no tempo de reação 

do mesmo teste (r=-0,383; p=0,048). 
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7.1.1.3 Análises de correlação entre o HOME visita e os 

instrumentos de avaliação das funções executivas 

 

Segundo a Tabela 26, foram verificadas algumas correlações positivas e 

negativas significantes. 
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Tabela 26: Análise de correlação não-paramétrica de Spearman entre o desempenho no Home Observation for Measurement of the Environment 
(HOME) formato visita e nos testes de funções executivas. 

    T_1_A T_2_A T_3_A T_T_A TTPA_C TTPA_S TTPB_C TTPB_S ST1_M_AC ST1_M_TR ST2_M_AC ST2_M_TR INT_ESC INT_TR 

Total 
Visita 

rho 0,411 0,272 0,482 0,259 0,62 0,62 0,451 0,679 0,039 -0,469 0,521 0,259 0,516 0,32 
p 0,359 0,555 0,274 0,574 0,137 0,137 0,31 0,093 0,899 0,106 0,068 0,417 0,071 0,311 
N 7 7 7 7 7 7 7 7 13 13 13 12 13 12 

Média 
Domínio  

I 

rho 0,218 0,529 0 -0,144 0,966** 0,966** -0,153 0,294 -0,024 -0,454 0,315 0,122 0,294 0,171 
p 0,638 0,222 1 0,758 0 0 0,744 0,522 0,938 0,119 0,295 0,705 0,329 0,594 
N 7 7 7 7 7 7 7 7 13 13 13 12 13 12 

Média 
Domínio 

II 

rho -0,472 -0,56 -0,535 -0,535 -0,447 -0,447 0 -0,204 -0,123 0,073 0,087 0,505 0,102 0,509 
p 0,285 0,191 0,216 0,216 0,314 0,314 1 0,661 0,689 0,813 0,778 0,094 0,741 0,091 
N 7 7 7 7 7 7 7 7 13 13 13 12 13 12 

Média 
Domínio 

III 

rho 0,213 -0,183 0,551 0,275 -0,092 -0,092 0,427 0,682 0,629* -0,262 0,304 -0,112 0,201 -0,09 
p 0,647 0,695 0,2 0,55 0,844 0,844 0,339 0,091 0,021 0,386 0,312 0,729 0,509 0,78 
N 7 7 7 7 7 7 7 7 13 13 13 12 13 12 

Média 
Domínio 

IV 

rho -0,189 0,01 -0,786* -0,617 0,532 0,532 -0,158 -0,305 0,226 -0,261 0,008 0,038 -0,059 0,114 
p 0,685 0,983 0,036 0,14 0,219 0,219 0,734 0,506 0,459 0,389 0,98 0,906 0,849 0,724 
N 7 7 7 7 7 7 7 7 13 13 13 12 13 12 

Média 
Domínio 

V 

rho 0,16 0,249 0,791* 0,474 0 0 0,251 0,483 -0,335 0,061 -0,161 -0,375 -0,075 -0,419 
p 0,733 0,591 0,034 0,282 1 1 0,587 0,272 0,263 0,844 0,6 0,23 0,808 0,176 
N 7 7 7 7 7 7 7 7 13 13 13 12 13 12 

Média 
Domínio 

VI 

rho -0,434 -0,333 -0,243 -0,449 -0,125 -0,125 0,465 0,086 -0,08 -0,043 0,193 0,611* 0,185 0,611* 
p 0,33 0,465 0,599 0,312 0,789 0,789 0,293 0,855 0,795 0,889 0,528 0,035 0,546 0,035 
N 7 7 7 7 7 7 7 7 13 13 13 12 13 12 

Média 
Domínio 

VII 

rho 0,603 0,188 0,299 0,598 0,3 0,3 0,158 0,122 -0,099 -0,085 0,214 0,158 0,242 0,222 
p 0,152 0,687 0,515 0,156 0,513 0,513 0,735 0,795 0,749 0,783 0,482 0,623 0,426 0,487 
N 7 7 7 7 7 7 7 7 13 13 13 12 13 12 

Média 
Domínio 

VIII 

rho 0,494 0,653 0,668 0,757* 0,075 0,075 -0,448 -0,068 0,115 -0,236 0,257 -0,414 0,215 -0,474 
p 0,259 0,111 0,101 0,049 0,874 0,874 0,314 0,885 0,707 0,438 0,397 0,181 0,481 0,119 
N 7 7 7 7 7 7 7 7 13 13 13 12 13 12 

* p≤0,05; ** p≤0,01 
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Entre as correlações foi possível aferir que o Domínio I apresentou duas 

correlações positivas significantes, uma com as conexões da parte A do Teste de Trilhas 

(r=0,966; p=0) e outra com as sequências da parte A do mesmo teste (r=0,966; p=0). 

Outro domínio que evidenciou correlação foi o Domínio III, o qual apresentou 

correlação positiva significante com a média de acerto na parte 1 do Teste de Stroop 

Semântico (r=0,629; p=0,021). O Domínio IV demonstrou correlação negativa 

significante com o total de acertos na parte 3 do Teste de Atenção por Cancelamento 

(r=-0,786; p=0,036). O Domínio V mostrou correlação positiva significante com total 

de acertos na parte 3 do Teste de Atenção por Cancelamento (r=0,791; p=0,034). O 

Domínio VI evidenciou duas correlações positivas significantes, uma com a média do 

tempo de reação na parte 2 do Teste de Stroop Semântico (r=0,611; p=0,035) e com a 

interferência no tempo de reação do mesmo teste (r=0,611; p=0,035). Por fim, o 

Domínio VIII apresentou uma correlação positiva significante com o total de acertos do 

Teste de Atenção por Cancelamento (r=0,757; p=0,049). 

Após esta primeira análise de correlação, cada item do HOME visita também foi 

correlacionado com os testes de funções executivas para verificação de ademais 

resultados significantes, alguns se demonstraram relevantes. O item 6 apresentou duas 

correlações negativas significantes, uma delas relacionada com as conexões da parte B 

do Teste de Trilhas (r=-0,837; p=0,019) e outra com as sequências da parte B do Teste 

de Trilhas (r=-0,805; p=0,029). O item 10 demonstrou correlação positiva significante 

com as conexões da parte B do Teste de Trilhas (r=0,917; p=0,004). O item 12 

evidenciou duas correlações positivas significantes, entre elas, uma com a média do 

tempo de reação na parte 2 do Teste de Stroop Semântico (r=0,710; p=0,01) e outra com 

a interferência no tempo de reação do mesmo teste (r=0,759; p=0,004).  

O item 29 mostrou correlação negativa significante com o total de acertos na 

parte 3 do Teste de Atenção por Cancelamento (r=-0,791; p=0,034). O item 30 

apresentou correlação negativa significante com o total de acertos do Teste de Atenção 

por Cancelamento (r=-0,791; p=0,034). O item 39 demonstrou diversas correlações, 

entre elas, duas correlações negativas significantes, uma relacionada com o total de 

acertos na parte 3 do Teste de Atenção por Cancelamento (r=-0,866; p=0,012) e outra 

com o total de acertos do Teste de Atenção por Cancelamento (r=-0,866; p=0,012). No 

mesmo item também ocorreram duas correlações positivas significantes, a primeira 

relacionada com a média do tempo de reação na parte 2 do Teste de Stroop Semântico 

(r=0,612; p=0,034) e a segunda com a interferência no tempo de reação do mesmo teste 
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(r=0,661; p=0,019). O item 43 evidenciou uma correlação positiva significante com a 

média de acertos na parte 1 do Teste de Stroop Semântico (r=0,687; p=0,009).  

O item 48 mostrou correlação positiva significante com o total de acertos na 

parte 3 do Teste de Atenção por Cancelamento (r=0,791; p=0,034). Por fim, o item 53 

apresentou três correlações, sendo a primeira correlação positiva significante com o 

total de acertos do Teste de Atenção por Cancelamento (r=0,791; p=0,034) e as outras 

duas correlações negativas significantes, a saber, a primeira com a média do tempo de 

reação na parte 2 do Teste de Stroop Semântico (r=-0,615; p=0,033) e a segunda com a 

interferência no tempo de reação do mesmo teste (r=-0,666; p=0,018). 

 

7.2. Discussão 

 

De modo geral, as análises evidenciaram que a maioria das correlações 

estabelecidas entre o IEP e os instrumentos de avaliação das funções executivas foram 

de magnitude baixa a moderada, conforme pode ser observado na Tabela 24. E as 

correlações item a item com os instrumentos de avaliação das funções executivas 

também apresentaram a mesma magnitude. Também foram encontradas algumas 

correlações de efeito marginal. Pode-se supor que, se a amostra de sujeitos fosse maior, 

outras correlações poderiam ser aferidas.  

Outro dado relevante deve-se ao fato de que a maioria das correlações 

encontradas entre o IEP e os instrumentos de avaliação das funções executivas se 

correlacionaram com o Teste de Stroop Semântico. Duas hipóteses explicativas podem 

ser elencadas, entre elas, tal ocorrido pode ser em função da amostra de sujeitos, pois 

devido à idade, todos os sujeitos foram avaliados com o Teste de Stroop Semântico e, 

apenas, metade da amostra foi avaliada com o Teste de Atenção por Cancelamento e 

Teste de Trilhas. Outro dado relevante está relacionado com o fato das funções 

executivas serem multifatoriais, pode ser que esse construto avaliado pelo IEP 

realmente seja mais correlacionado com inibição, avaliada pelo Teste de Stroop 

Semântico. Segundo Miyake et al. (2000) e Diamond (2013), as funções executivas 

contemplam um construto composto por várias habilidades ou componentes, assim 

sendo, esperava-se grande número de correlações significativas, de baixas a moderadas, 

entre as variáveis. 

A partir do resultado de correlação positiva significativa entre total no IEP e 

tempo de interferência no Teste de Stroop Semântico, pode-se observar que, quanto 
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mais apropriado o estilo parental proporcionado pelos pais (medido como total no IEP), 

melhor o controle de interferência por parte dos filhos (menor a diferença no tempo de 

reação na parte incongruente do Teste de Stroop Semântico em relação à parte 

congruente). Para compreender, de forma aprofundada, a natureza dessa relação, é 

relevante observar os resultados das correlações entre funções executivas e as práticas 

educativas do IEP. 

Das sete práticas educativas, apenas duas apresentaram alguma correlação 

significativa com as funções executivas, a saber, punição inconsistente e abuso físico. 

Em relação à punição inconsistente, ou seja, quando os pais se orientam por seu humor 

na hora de punir ou reforçar e não pelo ato praticado (GOMIDE, 2011a), houve 

correlação com as funções executivas. Observou-se que, quanto maior a inconsistência 

na punição, mais a criança demora na parte incongruente do Teste de Stroop Semântico 

(tempo de reação na parte incongruente), mais ela é afetada pela incongruência (maior o 

tempo de reação de interferência no Teste de Stroop Semântico), porém maior é a sua 

flexibilidade (escore na parte B do Teste de Trilhas). Dentro desta prática educativa, os 

itens que apresentaram correlação significativa com as funções executivas e que 

exemplificam tais dados, são os de número 17 (quando os pais estão nervosos castigam 

os filhos e quando passa pedem desculpas), 24 (quando estão nervosos descontam nos 

filhos) e 38 (quando estão mal humorados não deixam os filhos brincar com os amigos). 

Outra prática educativa que merece destaque é a nomeada de abuso físico, 

caracterizada pela disciplina através de práticas corporais negativas, ameaça e 

chantagem de abandono e de humilhação do filho (GOMIDE, 2011a). Essa prática 

educativa também se correlacionou com o desempenho no Teste de Stroop Semântico: 

quanto maior o uso de abuso físico, mais a criança demora na parte incongruente do 

Stroop (tempo de reação na parte incongruente) e mais ela é afetada pela incongruência 

(maior o tempo de reação de interferência no Teste de Stroop Semântico). Como 

exemplo, o item 14, que contempla se o filho tem medo de apanhar dos pais, foi o único 

item desta prática educativa que apresentou correlação positiva significante.  

Por fim, conforme informações detalhadas em relação ao IEP, a prática 

educativa nomeada de punição inconsistente e abuso físico, apresentaram maior número 

de correlações significantes. Alguns estudos confirmam tais dados elencados, como, por 

exemplo, a pesquisa de Bernier et al. (2012), a qual comenta sobre as estratégias 

ensinadas pelo cuidador de forma apropriada, as quais podem ser relacionadas à 

distração com uma atividade agradável enquanto se espera por algo ou ao resolver um 
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quebra-cabeça voltar atrás e considerar outras opções para resolvê-lo, resultam em 

interações familiares com um clima emocional harmonioso. 

Assim, repetidas experiências de regulação de sucesso em determinadas 

situações emocionalmente desgastantes, por parte dos progenitores, levam as crianças a 

internalizar as competências adquiridas e gradualmente integrá-las em seu próprio 

repertório de autorregulação. Desta forma, os processos regulatórios são, 

primeiramente, praticados no âmbito das relações familiares e as estratégias aprendidas 

são generalizadas e utilizadas fora da relação didática, tal como durante tarefas que 

exijam autorregulação independente, a qual pode ser considerada uma característica 

definidora das tarefas de funções executivas (BERNIER et al., 2012). Pode-se supor, 

através do estudo de Bernier et al. (2012), que os fatores mais proximais, como por 

exemplo, as funções executivas dos próprios pais possam afetar o controle das crianças 

referente ao próprio impulso, o qual pode ser por meio de imitação e de aprendizagem 

por observação. 

Em relação à maior flexibilidade cognitiva quando há punição inconsistente, tal 

pode estar relacionada com o fato das crianças que vivem sob esse tipo de prática 

educativa não saberem reconhecer quais os comportamentos desejados pelos pais, 

apenas sabem que o humor dos mesmos varia (GOMIDE, 2011b). Provavelmente, a 

flexibilidade ocorra em função da instabilidade do ambiente, sendo que as crianças 

devem estar sempre atentas para responderem aos comportamentos imprevisíveis dos 

seus progenitores. 

Por outro lado, a pesquisa de Rhodes et al. (2011) aborda o tema abuso físico 

como uma prática inclusa no denominado “perfil familiar de risco” e comenta que  

combinações específicas de risco são mais associadas com baixos resultados de funções 

executivas e que as mesmas podem variar de acordo com a raça, estado civil e condição 

socioeconômica. Para estes autores, pode-se esperar que esse estilo parental é mais 

intrusivo devido aos seus níveis mais elevados de controle parental e, geralmente, estão 

associados a um baixo desempenho em relação ao desenvolvimento infantil. 

Considerando o HOME formato questionário e os instrumentos de avaliação das 

funções executivas, as análises evidenciaram que a maioria das correlações foram de 

magnitude baixa a moderada, conforme podem ser observadas na Tabela 25. E as 

correlações item a item com os instrumentos de avaliação das funções executivas 

também apresentaram correlações de magnitude baixa, moderada e alta. 

Também foi encontrado pequeno número de correlações de efeito marginal e, 
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assim sendo, pode-se supor que se a amostra de sujeitos fosse maior, outras correlações 

poderiam ser aferidas. Outro dado relevante deve-se ao fato de que a maioria das 

correlações encontradas entre o HOME questionário e os instrumentos de avaliação das 

funções executivas se correlacionaram com o Teste de Stroop Semântico, tal ocorrido 

também pode ser em função da amostra de sujeitos, pois devido à idade, todos os 

sujeitos foram avaliados com o Teste de Stroop Semântico e, apenas, parte da amostra 

foi avaliada com o Teste de Atenção por Cancelamento e Teste de Trilhas. 

 A versão do HOME questionário contemplou oito domínios e deste total, os 

Domínios I, II, III, IV e VIII apresentaram alguma correlação significativa com as 

funções executivas, detalhadas a seguir. O Domínio I deste instrumento, o qual 

contempla a disponibilidade de materiais de aprendizagem para as crianças 

(CALDWELL; BRADLEY, 2003), apresentou que, quando há presença de tais 

materiais para a criança, maior o tempo de reação na parte congruente do Teste de 

Stroop Semântico (avaliado pelo tempo de reação da parte 1 do Teste de Stroop 

Semântico). Dentro deste domínio, seis itens apresentaram correlação significante, e o 

item 4 pode exemplificar tal dado. O mesmo aborda que quando a criança possui 

brinquedos ou jogos que permitem a sua liberdade de expressão, maior o tempo de 

reação na parte congruente do Teste de Stroop Semântico (avaliado pelo tempo de 

reação da parte 1 do Teste de Stroop Semântico). 

Em relação ao Domínio II, o qual envolve o incentivo, por parte dos pais, para 

desenvolvimento da linguagem através da conversa, modelagem e ensino direto 

(CALDWELL; BRADLEY, 2003); o instrumento demonstrou que, sendo satisfatória a 

estimulação da linguagem, maior o resultado no desempenho atencional aferido pelo 

escore na parte 3 do TAC, mas também maior o tempo de reação nas partes congruente 

e incongruente do Teste de Stroop Semântico. No que concerne à correlação item a item 

deste domínio, três itens apresentaram correlação significante e apenas dois 

exemplificam os dados expostos acima. Observou-se, no item 16, que quanto maior a 

possibilidade das crianças fazerem determinadas escolhas no café da manhã ou almoço, 

maior a flexibilidade cognitiva da mesma (medida com a pontuação das sequências no 

Teste de Trilhas parte B) e, segundo o item 18, quanto mais a voz dos pais transmite 

sentimentos positivos sobre a criança, maior o controle de interferência (medido pela 

interferência no tempo de reação do Teste de Stroop Semântico). 

Outro domínio que apresentou correlação positiva foi o Domínio III, nomeado 

de ambiente físico, constatou-se que um ambiente físico seguro, livre de perigo, 
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iluminado, espaçoso e organizado (CALDWELL; BRADLEY, 2003), está relacionado a 

um menor tempo de interferência entre os escores do Teste de Stroop Semântico 

(aferido pela interferência entre os acertos da parte 1 e da parte 2 do Teste de Stroop 

Semântico). Em relação à correlação item a item, quatro itens apresentaram correlação 

significante e apenas dois exemplificam os resultados expostos acima. O item 22 

apresentou que, quando a criança visualiza uma vizinhança com árvores, grama, 

pássaros e que seja esteticamente agradável, menor é o seu tempo de interferência 

(aferido pela interferência entre os acertos da parte 1 e da parte 2 do Teste de Stroop 

Semântico). Em relação ao item 25, quando a casa é razoavelmente limpa e 

minimamente organizada, maior o controle de interferência (medido pela interferência 

entre os acertos da parte 1 e da parte 2 do Teste de Stroop Semântico e pela 

interferência no tempo de reação do mesmo instrumento). 

O Domínio IV, relacionado à responsividade, aborda um panorama geral da 

cordialidade na relação familiar (CALDWELL; BRADLEY, 2003). Tal correlação 

demonstrou que, quanto mais satisfatória a responsividade emocional e verbal do 

cuidador para a criança, maior a atenção seletiva por parte da mesma (avaliada pelo 

escore da parte 2 do TAC). Em relação à correlação item a item, o único item que 

apresentou correlação significante e que exemplifica tal dado é o de número 32 e o 

mesmo se refere à permissão dos pais para a criança se exibir em situações públicas. 

Por fim, o Domínio VIII também se correlacionou com funções executivas. Esse 

domínio, nomeado aceitação, refere-se à capacidade dos pais aceitarem o 

comportamento negativo das crianças como algo esperado para a faixa etária da mesma, 

mais do que como algo que exija represália dura de imediato (CALDWELL; 

BRADLEY, 2003). Maiores escores nesse domínio estiveram relacionados a menor 

tempo de reação na parte incongruente no Teste de Stroop Semântico e menor tempo de 

reação de interferência no mesmo instrumento (ou seja, menos afetadas as crianças 

foram pela interferência da parte incongruente em relação à congruente). Sobre a 

correlação item a item, dois itens apresentaram correlação significante e são estes que 

exemplificam os dados expostos acima. O item 53, que aborda se os pais não passam 

pito, gritam ou arrasam verbalmente com a criança demonstrou menor tempo de reação 

de interferência (avaliado pela interferência no tempo de reação do Teste de Stroop 

Semântico). O item 55, que contempla se os pais batem na criança, evidenciou que não 

bater nos filhos relaciona-se positivamente com maiores escores em conexão e 

sequências na parte A do Trilhas, e negativamente com tempo de reação na parte 2 e 
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tempo de reação de interferência no Teste de Stroop Semântico.  

Em suma, conforme informações detalhadas do HOME questionário, o Domínio 

II e o Domínio VIII, os quais abordam, respectivamente, estimulação da linguagem e 

aceitação, se destacaram por apresentar mais correlações significantes. Os estudos de 

Rhoades et al. (2011) e Bindman et al. (2013) corroboram com os dados aqui expostos e 

se atentaram para a importância da linguagem na predição das funções executivas e das 

interações entre pais e filhos. Em tal interação, segundo estes autores, a linguagem tem 

um papel fundamental, visto que é por meio da linguagem e dos direcionamentos 

verbais que os pais podem, diariamente, interagir com seus filhos e oferecer diretrizes 

educativas. Uma das funções da linguagem é fornecer estrutura, a qual compreende a 

organização do ambiente da criança e dos pais para que possa haver sucesso nas 

atividades cotidianas (BINDMAN et al., 2013).  

De acordo com os mesmos, a linguagem também pode favorecer um melhor 

desempenho em tarefas que exijam habilidades relacionadas com as funções executivas, 

pois as crianças podem utilizar a fala dos pais para orientar e planejar os seus próprios 

comportamentos. Observou-se, por exemplo, que a qualidade da parentalidade pode 

exercer influência no desenvolvimento das crianças de duas maneiras. Em primeiro 

lugar, por meio de interações sensíveis contingentes com os progenitores, afinal, por 

meio destas, a criança pode aumentar a sua motivação para aprender a controlar e 

interagir com o mundo externo, o que pode contribuir para a prática das habilidades 

relacionadas às funções executivas. Em um segundo momento, por meio da segurança 

derivada de interações positivas, neste caso as crianças são mais propensas a explorar o 

seu ambiente, aumentando a sua interação com materiais que a estimulem 

cognitivamente (RHOADES et al., 2011). Também relacionado ao estilo de composição 

familiar, Deater-Deckard et al. (2012), em estudo sobre a ligação do caos doméstico 

com as funções executivas maternal, afirmam que ambientes que não têm 

previsibilidade e que possuem muitas fontes de distração e ruídos levam ao estresse 

crônico e fadiga psicológica e fisiológica e, por consequência, prejudicam as funções 

executivas. 

Ainda em relação ao HOME no formato questionário, observa-se que tanto a 

estimulação da linguagem, quanto o domínio materiais de aprendizagem são 

positivamente relacionados às funções executivas, talvez sugerindo certa relação entre 

ambos os conteúdos dos domínios, afinal, como o próprio instrumento aborda em cada 

item, parte da estimulação da linguagem ocorre a partir de materiais de aprendizagem.  

98 



	   142 

Em relação ao HOME formato visita e os instrumentos de avaliação das funções 

executivas, as análises evidenciaram que as correlações foram de magnitude alta 

conforme podem ser observadas na Tabela 26. E as correlações item a item com os 

instrumentos de avaliação das funções executivas apresentaram correlações de 

magnitude alta e muito alta. Foram encontradas poucas correlações de efeito marginal 

mas, pode-se supor que se a amostra de sujeitos fosse maior, outras correlações 

poderiam ser aferidas.  

Outro dado relevante deve-se ao fato de que a maioria das correlações 

encontradas entre o HOME visita e os instrumentos de avaliação das funções executivas 

se correlacionaram, em mesma quantidade, com o Teste de Atenção por Cancelamento, 

Teste de Trilhas e Teste de Stroop Semântico. A versão do HOME visita contemplou 

oito domínios e deste total, os Domínios I, III, IV, V, VI e VIII apresentaram alguma 

correlação significativa com as funções executivas, detalhadas a seguir. 

O Domínio I, que contempla a disponibilidade de materiais de aprendizagem 

para as crianças no ambiente familiar (CALDWELL; BRADLEY, 2003), demonstrou 

que quanto maior o acesso à leitura, brinquedos que estimulem cores, formas e 

números, músicas infantis, lápis de cor, massinha de modelar, tinta, papel e quebra-

cabeça, maior a capacidade de sequenciamento por parte da criança (aferida pelas 

conexões e sequências da parte A do Teste de Trilhas). Referente à correlação item a 

item, dois itens deste domínio apresentaram correlação significante, e o de número 10 

complementa os dados citados acima. Este item aborda se a família assina, pelo menos, 

uma revista e demonstrou que, ao assinar, apresentam maior flexibilidade cognitiva 

(também avaliada pelo mesmo instrumento, Teste de Trilhas, porém pelas conexões da 

parte B). 

O Domínio III demonstrou que quanto mais o ambiente físico está seguro, livre 

de perigo, iluminado, espaçoso e organizado menor é o tempo de reação na parte 

congruente do Teste de Stroop Semântico (medido pelo tempo de reação da parte 1 do 

Teste de Stroop Semântico). Neste caso, em relação à correlação item a item, nenhuma 

apresentou significância e tal ocorrido pode ser justificado com a pouca variabilidade de 

pontuação apresentada no domínio. 

Em relação ao Domínio IV, o qual contempla um panorama geral da 

cordialidade na relação familiar (CALDWELL; BRADLEY, 2003), este mostrou que, 

quando mais satisfatória a responsividade emocional e verbal do cuidador para a 

criança, menor a sua capacidade de atenção alternada (aferida pelo escore da parte 3 do 
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TAC). Em relação à correlação item a item, neste domínio apenas dois itens 

apresentaram correlação significante e os mesmos podem exemplificar os dados 

expostos acima. O item 29 aborda se os pais, usualmente, respondem verbalmente à fala 

da criança e, quando o fazem, menor é a atenção alternada por parte da criança (avaliada 

pelo escore da parte 3 do TAC) e o item 30 que contempla se os pais têm o hábito de 

elogiar, espontaneamente, as qualidades da criança ou seu comportamento apontou que, 

quando tal é realizado, menor a sua capacidade de atenção (medida pelo escore total do 

TAC). 

Por sua vez, o Domínio V contempla a estimulação acadêmica, o envolvimento 

direto dos pais com a aprendizagem da criança e o incentivo à aquisição de habilidades 

e conhecimentos considerados importantes pelos pais e profissionais implicados com a 

mesma durante os primeiros anos da infância (CALDWELL; BRADLEY, 2003). 

Observou-se que, quanto maior a pontuação nesse domínio, maior a capacidade de 

atenção alternada (aferida pelo escore da parte 3 do TAC). Neste caso, em relação à 

correlação item a item, nenhuma apresentou significância e tal ocorrido também pode 

ser justificado com a pouca variabilidade de pontuação apresentada no domínio. 

Sobre o Domínio VI, nomeado de modelagem, o mesmo aborda o modelo de 

comportamento desejável e aceitável pelos pais por parte da criança (CALDWELL; 

BRADLEY, 2003). Os resultados demonstraram que, quanto maior a modelagem de 

comportamento por parte dos pais, maior o tempo de reação de interferência no Teste de 

Stroop Semântico (ou seja, mais afetadas as crianças foram pela interferência da parte 

incongruente em relação à congruente). Ao observar a correlação item a item, pode-se 

notar que somente o item 39 apresentou correlação significante neste domínio. O 

mesmo sugere que não deixar a televisão ligada continuamente diminui a capacidade de 

atenção alternada (aferida pelo escore da parte 3 do TAC) e maior o tempo de reação de 

interferência (aferido pelo Teste de Stroop Semântico).  

Por último, o Domínio VIII, aceitação, o qual refere-se à capacidade dos pais 

aceitarem o comportamento negativo das crianças como algo esperado para a faixa 

etária da mesma, mais do que como algo que exija represália dura de imediato 

(CALDWELL; BRADLEY, 2003). Mostrou que quando ocorre esta aceitação por parte 

dos mesmos maior a atenção seletiva e alternada (aferidas pelo total de acertos do 

TAC). Em relação à correlação item a item, o item 53 foi o único que apresentou 

correlação significante neste domínio e destacou que, quando os pais não repreendem, 

gritam ou depreciam a criança mais de uma vez, maior a atenção seletiva e alternada 
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(aferidas pelo total de acertos do TAC) e menor o tempo de reação de interferência 

aferido pelo Teste de Stroop Semântico. 

Enfim, de acordo com as informações detalhadas do HOME visita, o Domínio I 

e o Domínio VI, os quais abarcam, respectivamente, materiais de aprendizagem e 

modelagem, se destacaram por apresentar mais correlações significantes. O estudo de 

Landry, Miller-Loncar, Smith, Swank (2002) investigou o impacto que o suporte 

parental, ou seja, o andaime verbal dos pais, o qual também está relacionado com a 

modelagem, tinha nas funções executivas de crianças de três anos e, posteriormente, 

quando as mesmas estavam com seis anos. Os resultados mostraram que o andaime 

verbal por parte dos pais foi preditivo de aumento da capacidade verbal das crianças aos 

quatro anos. Por fim, essa capacidade verbal, reforçada, foi preditiva de maior 

capacidade de funcionamento executivo aos seis anos de idade.  

Outro dado interessante é que as declarações dos pais e suas instruções podem 

ser classificadas em duas grandes categorias: diretiva e elaborativa. Entre essas duas, 

Smith, Landry, Swank (2000) afirmam que as declarações elaborativas são preditivas de 

maior desenvolvimento de funções executivas em crianças. Estudos recentes 

demonstram que o comportamento calmo e respostas parentais positivas para as 

emoções negativas das crianças contribui para um melhor controle de esforço das 

crianças, afinal está relacionado com a regulação da emoção, a qual está, intimamente, 

relacionada às funções executivas (HUGHES; ENSOR, 2009). 

Pode-se aferir que, os estudos atuais, anteriormente revisados, apontam que o 

suporte verbal que os pais fornecem para as crianças através de sua fala e de seus atos 

são preditivos de maior capacidade de funcionamento executivo. Porém, nesta pesquisa, 

o resultado encontrado foi de que o modelo de comportamento desejável e aceitável 

pelos pais por parte da criança aumenta o tempo de reação quando as crianças são 

expostas à atividades que exigem controle de interferência, resultado contrário à 

literatura citada. Por outro lado, tal domínio contempla cinco itens, mas apenas um 

apresentou correlação significante e determinou o resultado do domínio como um todo, 

ou seja, o resultado pode não ser representativo de todo o domínio. Conforme já 

explicitado, a amostra pequena pode ter contribuído para este resultado. Outro dado 

relevante é que este domínio foi citado pelos autores do instrumento, Caldwell e 

Bradley (1984, 2003), como um domínio que não apresenta um alto grau de 

consistência interna. 

Ainda em relação ao HOME visita, um outro domínio que também apresentou 
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resultados convergentes com a literatura atual e que vale ser citado é o relacionado à 

responsividade. Os estudo recentes mostram que respostas parentais positivas para as 

emoções negativas das crianças estão interligadas com um satisfatório desempenho das 

funções executivas (HUGHES; ENSOR, 2009), contudo, nesta pesquisa, o resultado 

encontrado foi que, quando mais satisfatória a responsividade emocional e verbal do 

cuidador para a criança, menor a sua capacidade de atenção alternada. Neste caso, é 

possível que o excesso de modelagem e, especialmente, de responsividade por parte dos 

pais de fato aumente o controle externo sobre o comportamento das crianças, 

diminuindo o autocontrole e, dessa forma, o desenvolvimento das funções executivas, 

ou seja, o excesso de responsividade culminaria em uma heterorregulação ao invés de 

uma autorregulação (BODROVA; LEONG, 2007).  

É possível que comportamentos excessivos de respostas às falas da criança, 

repetições e demasiados elogios, podem ser prejudiciais, em vez de promotores de 

autocontrole. Gomide (2011b) corrobora estes dados ao afirmar que repetir ordens 

diversas vezes, mesmo que sejam visando algo positivo, cria uma saturação de 

informações que faz com que a criança passe a selecionar aquilo que realmente a 

interessa. A autora conclui que as crianças aprendem muito melhor quando há afeto 

entre elas e os educadores e que não retêm a aprendizagem quando os envolvidos são 

hostis ou indiferentes. 

Por fim, analisando os três instrumentos conjuntamente, observaram-se alguns 

temas recorrentes entre o IEP e o HOME nos dois formatos, questionário e visita. 

Observando as medidas que apresentaram maiores correlações com funções executivas 

em todos os instrumentos, pode-se verificar, a partir de uma análise qualitativa, uma 

relação entre algumas práticas educativas do IEP e o instrumento HOME. Por exemplo, 

a prática educativa abuso físico, abordada no IEP, apresenta proximidade com o 

domínio aceitação, do HOME; porém, quanto mais punição, ou seja, abuso físico, maior 

a relação a um baixo desempenho das funções executivas e quanto maior aceitação por 

parte dos pais, melhor o desempenho das funções executivas. Em suma, nos dois 

instrumentos, atitudes relacionadas à punição física não são satisfatórias.  

Ainda buscando conteúdos semelhantes entre os instrumentos, observa-se que 

tanto o domínio responsividade, do HOME visita, quanto o item 13 do IEP (quando o 

meu filho(a) sai com outras pessoas, telefono muitas vezes para saber como ele(a) está), 

inserido na prática educativa, monitoria negativa, que se referem a comportamentos de 

controle externo, apresentaram relação negativa com funções executivas.  
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 Enfim, os resultados alcançados nesta pesquisa são relevantes, visto que existem 

poucas pesquisas sobre ambiente familiar e funções executivas, ademais sobre como o 

ambiente familiar pode propiciar as mesmas são escassas. Assim sendo, os dados aqui 

abordados podem servir como referência inicial para o tema no que tange à faixa etária 

dos três aos seis anos de idade. Em função desta pesquisa ser correlacional não podemos 

supor relação de causa e efeito, mas podemos deduzir que diferentes formas de conduta 

dos pais para com os seus filhos podem influenciar, positivamente, no desenvolvimento 

executivo dos mesmos. 
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8. Considerações finais 

 

Ao término desta pesquisa, é propício retomar os objetivos propostos e 

confirmar, de acordo com a discussão anteriormente exposta, quais contribuições esta 

delineou. Primeiramente, cabe retomar o motivo desta pesquisa estar dividida em duas 

partes. A Parte I foi necessária para disponibilizar instrumentos adequados, com 

características psicométricas investigadas, visto que ainda não havia tais instrumentos 

no Brasil, para então conduzir a Parte II desta pesquisa, que contemplou a verificação da 

relação entre características familiares, ambientais e funções executivas nas crianças. 

Desta forma, o primeiro objetivo pretendeu correlacionar dois formatos de 

aplicação de um instrumento para avaliação do ambiente familiar, assim sendo, a 

presente pesquisa identificou, mesmo com um pequeno número de sujeitos e com a falta 

de heterogeneidade da amostra, um formato mais apropriado de instrumento para 

avaliação do ambiente familiar, a saber, o formato de questionário. Nesse sentido, 

podemos ratificar que o primeiro objetivo foi alcançado, porém é pertinente afirmar que 

seria interessante futuras aplicações em uma amostra maior, incluindo diferentes 

condições socioeconômicas e educacionais. 

Em relação ao segundo objetivo, o qual contemplou a verificação das relações 

entre o ambiente familiar, as práticas educativas dos pais e as funções executivas em 

crianças pré-escolares, constatou-se que o ambiente familiar e, consequentemente, as 

práticas educativas dos pais, as quais estão implícitas dentro do ambiente familiar, 

podem proporcionar o desenvolvimento das funções executivas. Contudo, algumas 

informações corroboram as propostas pela literatura atual, como por exemplo, a 

estimulação da linguagem; a aceitação, por parte dos pais, dos comportamentos da 

criança e não punir fisicamente, são comportamentos associados ao satisfatório 

desenvolvimento das funções executivas.  

Por outro lado, outras divergem, como o dado de maior flexibilidade cognitiva 

quando há punição inconsistente pode estar relacionado com o fato das crianças que 

vivem sob esse tipo de prática educativa não saberem reconhecer quais os 

comportamentos desejados pelos pais, apenas sabem que o humor dos mesmos varia. 

Também em relação ao fato de que, quanto mais satisfatória a responsividade emocional 

e verbal do cuidador para a criança, menor a sua capacidade de atenção alternada, é 

possível que o excesso de modelagem e, especialmente, de responsividade por parte dos 

pais de fato aumente o controle externo sobre o comportamento das crianças, 
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diminuindo o autocontrole e, dessa forma, o desenvolvimento das funções executivas. 

Em suma, pode-se afirmar que o segundo objetivo também foi contemplado, mas é 

propício afirmar que seriam interessantes futuras aplicações em uma amostra maior, 

incluindo diferentes condições socioeconômicas e educacionais. 

Tais dados têm repercussões sobre práticas educacionais e, inclusive, sobre 

políticas públicas. Pais devem ser orientados a se relacionar com os filhos de forma 

equilibrada; ou seja, deve-se estabelecer uma relação pautada em regras e limites, porém 

na qual a presença emocional e verbal dos pais não se torne excessiva, de forma a 

prejudicar o desenvolvimento das habilidades executivas da criança, neste caso com 

menor desempenho atencional. Também foram encontrados dados que podem contribuir 

para pesquisas da área da psicologia do desenvolvimento e neuropsicologia, afinal, a 

faixa etária abordada abrange parte fundamental do desenvolvimento cognitivo, 

emocional e físico infantil.  

Dados sugerem que o acesso à leitura, brinquedos que estimulem cores, formas e 

números, músicas infantis, lápis de cor, massinha de modelar, tinta, papel e quebra 

cabeça relacionam-se a maior capacidade de planejamento por parte da criança, ou seja, 

melhor a organização cognitiva da mesma e esse pode ser um primeiro tópico para o 

desenvolvimento de políticas públicas educacionais, afinal o acesso a materiais de 

aprendizagem se relaciona a melhor desempenho das funções executivas. Para além, 

programas de intervenção com pais podem ser eficazes, visando proporcionar práticas 

que fomentem o desenvolvimento das FE no ambiente familiar. 

Algumas limitações podem ser elencadas nesta pesquisa, entre elas, o já 

mencionado status socioeconômico das famílias e o nível de estudo dos mesmos, que 

pode ter influenciado nos resultados dos dados, afinal, o status socioeconômico e o nível 

acadêmico dos pais, provavelmente, interferem no tipo de conduta abordado com os 

filhos e no desenvolvimento das funções executivas. Nessa pesquisa a amostra foi 

bastante homogênea em relação a essas características, o que pode ter mascarado ou 

especificado determinados tipos de relações entre as variáveis estudadas. Os 

instrumentos de avaliação das funções executivas também podem ser considerados 

como uma limitação ao pensar que nem todos abordam a faixa etária em questão. 

Sugere-se que futuramente sejam elaborados e validados instrumentos para uma faixa 

etária precoce do desenvolvimento infantil e com níveis socioeconômicos mais 

variados, além de novos estudos com análises de regressão em amostras maiores. 
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ANEXO A 
 

  
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
Pais ou responsáveis pelo sujeito de pesquisa 

 
Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “Linguagem, funções executivas e ambiente 

familiar em alunos da Educação Infantil” que se propõe a avaliar crianças da Educação Infantil nas seguintes áreas 
cognitivas: linguagem oral, habilidades iniciais de leitura e escrita, funções executivas e inteligência não-verbal, além 
de avaliar a contribuição do ambiente familiar para essas áreas. Os dados para estudo serão coletados por meio de 
uma bateria de instrumentos psicopedagógicos para avaliar as áreas apontadas anteriormente, sendo que as crianças 
do maternal apenas responderão aos instrumentos de linguagem oral e inteligência, e as demais responderão a todos 
eles. Também serão realizados encontros com os pais com o objetivo de avaliar o ambiente familiar que as crianças 
estão inseridas. Os instrumentos de avaliação serão aplicados pelas Pesquisadoras Responsáveis e tanto os 
instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos mínimos aos participantes. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso as Pesquisadoras Responsáveis para o esclarecimento de 
eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar a permissão para participar do estudo a qualquer 
momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de 
outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo 
resguardado o nome dos participantes (apenas as Pesquisadoras Responsáveis terão acesso a essa informação), bem 
como a identificação do local da coleta de dados. 

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie – Rua da Consolação, 896 – 
Ed. João Calvino – 1º andar. 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 
 
Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelas Pesquisadoras 
Responsáveis. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer momento tenho o direito de obter outros 
esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão para participar da mesma, sem qualquer penalidade ou 
prejuízo.  
 

Nome do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa:_______________________________________________________ 

Contato telefônico: _________________________________ E-mail:_______________________________________ 

Nome do Sujeito de Pesquisa:___________________________________________________Série:______________ 

Assinatura do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa:____________________________________________________ 
 

(   ) Participação apenas do sujeito de pesquisa  

(   ) Participação do sujeito de pesquisa e do responsável pelo sujeito de pesquisa  
 

Declaro que expliquei ao Responsável pelo Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste estudo, 
seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim 
como esclareci as dúvidas apresentadas. 
 
São Paulo, ______ de _____________________ de 2013. 
 
 

Esp. Camila Barbosa Riccardi León   Profª Dra. Alessandra Gotuzo Seabra 
Pesquisadora Responsável     Orientadora 

  Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Esp. Gabriela Lamarca Luxo Martins   Rua da Consolação, 896 – (11) 2114-8224 
Pesquisadora Responsável     alessandra.seabra@mackenzie.br 
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ANEXO B 
 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Instituição 

 
Gostaríamos de convidar a sua Instituição a participar do projeto de pesquisa “Linguagem, funções 

executivas e ambiente familiar em alunos da Educação Infantil” que se propõe a avaliar crianças da Educação Infantil 
nas seguintes áreas cognitivas: linguagem oral, habilidades iniciais de leitura e escrita, funções executivas e 
inteligência não-verbal, além de avaliar a contribuição do ambiente familiar para essas áreas. Os dados para estudo 
serão coletados por meio de uma bateria de instrumentos psicopedagógicos para avaliar as áreas apontadas 
anteriormente, sendo que as crianças do maternal apenas responderão aos instrumentos de linguagem oral e 
inteligência, e as demais responderão a todos eles. Também serão realizados encontros com os pais com o objetivo de 
avaliar o ambiente familiar em que as crianças estão inseridas. Os instrumentos de avaliação serão aplicados pelas 
Pesquisadoras Responsáveis e tanto os instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos 
mínimos aos participantes. 

Em qualquer etapa do estudo os participantes e a Instituição terão acesso as Pesquisadoras Responsáveis 
para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terão o direito de retirar a permissão para 
participar do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão 
analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade 
das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas as Pesquisadoras Responsáveis terão 
acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta de dados. 

Caso a Instituição tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar 
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie – Rua da Consolação, 
896 – Ed. João Calvino – 1º andar. 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 
 
Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelas Pesquisadoras 
Responsáveis. Estou ciente que a participação da Instituição e dos Sujeitos de Pesquisa é voluntária, e que, a qualquer 
momento ambos tem o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-se da mesma, sem 
qualquer penalidade ou prejuízo.  

 
Nome do Representante Legal da Instituição:_________________________________________________ 
 
Assinatura do Representante Legal da Instituição:_____________________________________________ 
 
 
Declaro que expliquei ao Responsável pela Instituição os procedimentos a serem realizados neste estudo, seus 
eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim 
como esclareci as dúvidas apresentadas. 
 
 
São Paulo, ______ de _____________________ de 2013. 
 

 
 
Esp. Camila Barbosa Riccardi León   Profª Dra. Alessandra Gotuzo Seabra 
Pesquisadora Responsável     Orientadora 

   
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Esp. Gabriela Lamarca Luxo Martins    Rua da Consolação, 896 – (11) 2114-8224 
Pesquisadora Responsável     alessandra.seabra@mackenzie.br   
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ANEXO C 

Questionário - Identificação 

 

Nome da mãe: __________________________________________________________ 

Nome do pai: ___________________________________________________________ 

Nome do filho: _________________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/_____   Idade: _________ 

Série: _____________________________ 

 

Estado civil dos pais/responsáveis (atualmente): 

(   ) Solteiro   (   ) Casado  (   ) Divorciado 

(   ) Separado  (   ) Viúvo   

(   ) Outros (especificar) _______________________ 

 

Com quem a criança mora ? 

(   ) Mãe   (   ) Pai  (   ) Irmão(s) 

(   ) Avó(s)    (   ) Tio(s)  (   ) Primo(s) 

(   ) Outros (especificar) ___________________ 

    

Quem compõe a família nuclear da criança ? 

(   ) Mãe (   ) Pai (   ) Irmão (   ) Irmã (   ) Avó 

(   ) Avô (   ) Tia (   ) Tio (   ) Prima (   ) Primo 

(   ) Outros (especificar) ______________________ 

 

A criança possui irmãos ? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Quantos ?  (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 ou mais ____________________  

Qual a idade ? _______________________________________________________ 

 

Qual o nome utilizado pelos pais para se referirem a criança ? 

(   ) Nome próprio 

(   ) Apelido – Especificar qual é o apelido ______________________________ 
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Como a criança se refere aos familiares ? 

(   ) Nome próprio 

(   ) Mãe/Pai; Vó/Vô, Tia/Tio, Madrinha/Padrinho; etc. 

(   ) A criança se refere a todos como Tia/Tio 

(   ) Apelido – Especificar qual é o apelido ______________________________ 

 

Qual a escolaridade da mãe ? 

(   ) Ensino Fundamental II Incompleto 

(   ) Ensino Fundamental II Completo 

(   ) Ensino Médio Incompleto 

(   ) Ensino Médio Completo 

(   ) Ensino Superior Incompleto 

(   ) Ensino Superior Completo – Especificar a formação 

_______________________________________________________________ 

(   ) Pós graduado / Mestre e/ou Doutor – Especificar a formação  

_______________________________________________________________ 

(   ) Outro (especificar) _____________________________________________ 

 

Qual a escolaridade do pai ? 

(   ) Ensino Fundamental II Incompleto 

(   ) Ensino Fundamental II Completo 

(   ) Ensino Médio Incompleto 

(   ) Ensino Médio Completo 

(   ) Ensino Superior Incompleto 

(   ) Ensino Superior Completo – Especificar a formação 

_______________________________________________________________ 

(   ) Pós graduado / Mestre e/ou Doutor – Especificar a formação  

_______________________________________________________________ 

(   ) Outro (especificar) _____________________________________________ 

 

Quem trabalha na casa da criança ? 

(   ) Mãe  (   ) Pai  (   )  Irmão(s) 

(   ) Outra pessoa (especificar grau de parentesco) ______________________ 
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ANEXO D 
 
Inventário de Estilos Parentais (IEP) – Versão original 
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ANEXO E 
 
Inventário de Estilos Parentais (IEP) – Versão adaptada 
 

Inventário de Estilos Parentais (IEP) 

Práticas educativas maternas e paternas - Autoaplicação 

	  
Responda a tabela a seguir fazendo um “X” no quadradinho que 

melhor indicar a frequência com que você age nas situações 

relacionadas; mesmo que a situação descrita nunca tenha 

ocorrido, responda considerando o seu possível comportamento 

naquelas circunstâncias. Utilize a legenda de acordo com os 

critérios: Sempre, Às vezes e Nunca. 

Entre 10 episódios 

8 a 10 3 a 7 0 a 2 

Sempre Às vezes Nunca 

1. Quando meu filho(a) sai com outra pessoa, ele comenta 

comigo onde vai e o que vai fazer. 

   

2. Ensino meu filho(a) a devolver objetos ou dinheiro que não 

pertencem a ele(a). 
   

3. Quando meu filho(a) faz algo errado, a punição que aplico é 

mais severa dependendo de meu humor. 
   

4. Meu trabalho atrapalha na atenção que dou a meu filho(a).    

5. Ameaço que vou bater ou castigar e depois não faço nada.    

6. Critico qualquer coisa que meu filho(a) faça, como o quarto 

estar desarrumado ou estar com os cabelos despenteados. 
   

7. Bato com cinta ou outros objetos nele(a).    

8. Pergunto como foi seu dia na escola e ouço atentamente.    

9. Explico ao meu filho(a) que quando tiver alguma dúvida na 

escola é melhor comunicar a professora do que não 

manifestar a mesma. 

   

10. Quando estou alegre, não me importo com as coisas erradas 

que meu filho(a) faça. 
   

11. Sinto que não há abertura para o meu filho(a) me contar os 

seus problemas, pois vivo ocupado(a).  
   

12. Quando castigo meu filho(a) e ele pede para sair do castigo, 

após um pouco de insistência, permito que saia do castigo. 
   

13. Quando o meu filho(a) sai com outras pessoas, telefono 

muitas vezes para saber como ele(a) está. 
   

14. Meu filho(a) tem muito medo de apanhar de mim.    
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15. Quando meu filho(a) está triste ou aborrecido(a), interesso-

me em ajudá-lo a resolver o problema. 
   

16. Se meu filho(a) estragar alguma coisa de alguém, ensino a 

contar o que fez e pedir desculpas. 
   

17. Castigo-o(a) quando estou nervoso(a); assim que passa a 

raiva, peço desculpas. 
   

18. Meu filho(a) fica sozinho em casa, com babá e/ou 

empregada doméstica, a maior parte do tempo. 
   

19. Durante uma briga, meu filho(a) xinga ou grita comigo e, 

então, eu o(a) deixo em paz. 
   

20. Controlo com quem meu filho(a) brinca e conversa.    

21. Meu filho(a) fica machucado fisicamente quando bato 

nele(a). 
   

22. Mesmo quando estou ocupado(a) ou viajando, telefono para 

saber como o meu filho(a) está. 
   

23. Aconselho meu filho(a) a assistir programas de TV que 

mostrem crianças que fizeram algo errado serem castigadas. 
   

24. Quando estou nervoso(a) acabo descontando no meu 

filho(a). 
   

25. Percebo que meu filho(a) sente que não dou atenção a 

ele(a). 
   

26. Quando dou alguma ordem ao meu filho(a) e ele(a) não 

obedece, eu “deixo para lá”. 
   

27. Especialmente na hora das refeições, fico dando as 

“broncas”. 
   

28. Meu filho(a) sente ódio de mim quando bato nele(a).    

29. Após uma festa, pergunto ao meu filho(a) se ele(a) se 

divertiu. 
   

30. Converso com o meu filho(a) sobre o que é certo ou errado 

no comportamento dos personagens dos filmes e dos 

programas de TV. 

   

31. Sou mal-humorado(a) com meu filho.    

32. Não sei dizer do que meu filho(a) gosta.    

33. Aviso que não vou dar um presente para o meu filho(a) caso 

não obedeça, mas, na hora “H”, fico com pena e dou o 

presente. 
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34. Se meu filho(a) vai a uma festa, quero saber se ele(a) estava 

com um grupo de crianças que eu não considero bons 

exemplos. 

   

35. Sou agressivo(a) com meu filho(a).    

36. Estabeleço regras (o que pode e o que não pode ser feito) e 

explico as razões sem brigar. 
   

37. Converso com o meu filho(a) sobre as consequências das 

escolhas que ele(a) faz. 
   

38. Quando estou mal-humorado(a), não deixo o meu filho(a) 

brincar com os amigos. 
   

39. Ignoro os problemas de meu filho(a).    

40. Quando meu filho fica muito nervoso(a) em uma discussão 

ou briga, ele(a) percebe que isto me amedronta. 
   

41. Se meu filho(a) estiver aborrecido(a), fico insistindo para 

ele contar o que aconteceu, mesmo que ele(a) não queira 

contar. 

   

42. Sou violento(a) com meu filho(a).    
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ANEXO F 
 
 

Early Childhood HOME 
Bettye M. Caldwell and Robert H. Bradley 

Summary Sheet 
 

Family name         Date    Visitor    
 
Address           Phone    
 
Child’s name      Birth date    Age  _Sex  _______ 
 
Interviewee       If other than parent, relationship to child    
 
Family composition            
    (persons living in household, including sex and age of children) 
 
Family    Language   Maternal  Paternal 
ethnicity             spoken             education             education   
 
Is mother employed?    Type of work when employed?   Hrs/Wk  
 
Is father employed?    Type of work when employed?   Hrs/Wk  
Current child care arrangements       
 
Summarize past year’s arrangements         
 
Other person(s) present during visit         

SUMMARY 
 
        
       Subscale 

Possible 
Score 

 
Median 

Actual 
Score 

 
Comments 

 
I.    LEARNING MATERIALS 

 
11 

 
8 

  

 
II.   LANGUAGE STIMULATION 

 
7 

 
6 

  

 
III.  PHYSICAL ENVIRONMENT 

 
7 

 
6 

  

 
IV.  RESPONSIVITY 

 
7 

 
6 

  

 
V.   ACADEMIC STIMULATION 

 
5 

 
4 

  

 
VI.  MODELING 

 
5 

 
3 

  

 
VII. VARIETY 

 
9 

 
8 

  

 
VIII. ACCEPTANCE 

 
4 

 
4 

  

      
       TOTAL SCORE 

 
55 

 
40 

  

 
Copyright 2003.  
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Early Childhood HOME Record Form 
Place a plus (+) or minus (-) in the box alongside each item depending on whether the behavior is 
observed during the visit, or if the parent reports that the conditions or events are characteristic of the 
home environment.  Enter the subtotals and the total on the Summary Sheet.  Observation (O), Either 
(E), or Interview (I) is indicated for each item. 
 
I.  LEARNING MATERIALS 

 24. Rooms are not overcrowded with 
furniture.  O 

 

1. Child has toys which teach colors, sizes, 
and shapes. E 

 25. House is reasonably clean and 
minimally cluttered. O 

 

2. Child has 3 or more puzzles. E  IV.  RESPONSIVITY  
3. Child has a record, tape, or CD player 
and at least 5 children’s records, tapes, or 
CDs. E 

 26. Parent holds child close 10-15 minutes 
per day. I 

 

4. Child has toys or games permitting free 
 expression. E 

 27. Parent converses with child at least 
twice during visit. O 

 

5. Child has toys or games requiring refined 
 movements. E 

 28. Parent answers child’s questions or 
requests verbally. O 

 

6. Child has toys or games which help teach 
numbers. E 

 29. Parent usually responds verbally to 
child’s  speech. O 

 

7.Child has at least 10 children’s books. E  30. Parent praises child’s qualities twice 
during  visit. O 

 

8. At least 10 books are visible in the 
apartment or home. E 

 31. Parent caresses, kisses, or cuddles 
child  during visit. O 

 

9. Family buys and reads a daily 
newspaper. I 

 32. Parent helps child demonstrate some 
 achievement during visit. O 

 

10. Family subscribes to at least one 
magazine. I 

 V.  ACADEMIC STIMULATION  

11. Child is encouraged to learn shapes. I  33. Child is encouraged to learn colors. I  
 
II.  LANGUAGE STIMULATION 

 34. Child is encouraged to learn patterned 
speech. I 

 

12. Child has toys that help teach names of 
 animals. E 

 35. Child is encouraged to learn spatial 
 relationships. I 

 

13. Child is encouraged to learn the alphabet. 
I  

 36. Child is encouraged to learn numbers. 
I 

 

14. Parent teaches child simple verbal 
manners (please, thank you, I’m sorry). I 

 37. Child is encouraged to learn to read a 
few  words. I 

 

15. Parent encourages child to talk and takes 
time to listen. I 

  
VI.  MODELING 

 

16. Child is permitted choice in breakfast or 
lunch menu. I 

 38. Some delay of food gratification is 
expected. I 

 

17. Parent uses correct grammar and 
pronunciation. O 

  
39. TV is used judiciously. I 

 

18. Parent’s voice conveys positive feelings 
about  child. O 

 40. Child can express negative feelings 
without  harsh reprisal. I 

 

III.  PHYSICAL ENVIRONMENT  41. Child can hit parent without harsh 
reprisal. I 

 

19. Building appears safe and free of 
hazards. O 

 42. Parent introduces Visitor to child.  O  

20. Outside play environment appears safe. 
O 

 VII.  VARIETY  

21. Interior of home or apartment is not dark 
or  perceptually monotonous. O 

 43. Child has real or toy musical 
instrument. E 

 

22. Neighborhood is aesthetically pleasing. O  44. Child is taken on outing by a family 
member at least every other week. I 

 

23. House has 100 square feet of living space 
per person. O 

 45. Child has been on a trip more than 50 
miles  during past year. I 
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46. Child has been taken to a museum during 
past year. I 

  
VIII.  ACCEPTANCE 

 

47. Parent encourages child to put away toys 
 without help. I 

 52. No more than one instance of 
physical punishment occurred during the 
past week. I 

 

48. Child eats at least one meal on most days 
with mother and father. I 

 53. Parent does not scold or yell at or 
derogate child more than once. O 

 

49. Parent lets child choose certain favorite 
food products or brands at grocery store. I 

 54. Parent does not use physical restraint 
during visit. O 

 

50. Parent uses complex sentence structure and 
 vocabulary. O 

 55. Parent neither slaps nor spanks child 
during visit. O 

 

51. Child’s art work is displayed some place in 
 house. O 

   

 
TOTALS          
I_____ II___ III___ IV___ V___ VI___ VII___ VIII___ TOTAL____ 
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ANEXO G 

Registro 
 

 

        
       Subescala 

Pontuação 
máxima 

Mediana Subtotal  
Comentários 

 
I.    Materiais de aprendizagem 

 
11 

 
8 

  

 
II.   Estimulação da linguagem 

 
7 

 
6 

  

 
III.  Ambiente físico 

 
7 

 
6 

  

 
IV.  Responsividade 

 
7 

 
6 

  

 
V.   Estimulação acadêmica 

 
5 

 
4 

  

 
VI.  Modelagem 

 
5 

 
3 

  

 
VII. Variedade 

 
9 

 
8 

  

 
VIII. Aceitação 

 
4 

 
4 

  

      
Pontuação Total 

 
55 

 
40 

  

 
Copyright 2003. 

HOME Infantil 
Bettye M. Caldwell and Robert H. Bradley 

Folha de Registro  
 

Nome completo dos pais _________________________________________ 
Data____________  Observador _________________________     
Endereço _________________________________Telefone ___________________
    
Nome da criança ______________________________________________________ 
Data de nascimento_________________  Idade_________ Sexo___________
   
Entrevistado_________________________________________ 
Se outros que não os pais, relação com a criança______________________________
    
 
Composição familiar ___________________________________________________
    
   (Pessoas que vivem na mesma casa. Incluir sexo e idade das outras crianças.) 
 
Etnia   Linguagem  Escolaridade  Escolaridade 
familiar __________ falada___________ materna__________  paterna_________
  
 
A mãe trabalha? ___________ Profissão?______________Horas/semana_________
   
O pai trabalha? ___________Profissão?_______________Horas/semana__________
   
 
 
Rotina atual de cuidados com a criança: 

 
 
Resuma a rotina do ano anterior:  
   
     

Outras pessoas presentes durante a visita:  
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HOME Infantil - Folha de Registro 
 

Coloque um sinal de mais (+) ou menos (-) na caixa ao lado de cada item. Coloque o subtotal e 
o total na Folha de Registro.  Observação (O), Entrevista (E) ou Ambos (A). 
 
 
I.  MATERIAIS DE APRENDIZAGEM 

 24. Os cômodos não são super lotados de 
mobília. O 

 

1. A criança possui brinquedos os quais 
ensinam as cores, tamanhos e formas. A 

 25. A casa é razoavelmente limpa e 
minimamente organizada. O 

 

2. A criança possui três ou mais quebra-
cabeças. A 

 IV.  RESPONSIVIDADE  

3. A criança possui um gravador ou 
aparelho de CD e pelo menos 5 CDs 
infantis.  A 

 26. Os pais abraçam ou mantém a criança 
no colo pelo menos por 10-15 minutos por 
dia. E 

 

4. A criança possui brinquedos ou jogos 
que permitem sua liberdade de expressão. A 

 27. Os pais conversam com a criança pelo 
menos duas vezes durante a visita. O 

 

5. A criança possui brinquedos ou jogos 
que requerem movimentos refinados. A 

 28. Os pais respondem verbalmente às 
perguntas ou pedidos da criança. O 

 

6. A criança possui brinquedos ou jogos 
que ajudam a ensinar os números. A 

 29. Os pais usualmente respondem 
verbalmente à fala da criança. O 

 

7. A criança possui pelo menos dez livros 
infantis. A 

 30. Os pais elogiam as qualidades da 
crianças duas vezes durante a visita. O 

 

8. Pelo menos dez livros são visíveis na 
casa ou no apartamento. A 

 31. Os pais acariciam, beijam ou abraçam 
a criança durante a visita. O 

 

9. A família compra e lê jornais 
diariamente. E 

 32. Os pais ajudam a criança a demonstrar 
algo realizado por ela durante a visita. O 

 

10. A família assina pelo menos uma 
revista. E 

 V.  ESTIMULAÇÃO ACADÊMICA  

11. A criança é encorajada a aprender as 
formas. E 

 33. A criança é encorajada a aprender as 
cores. E 

 

 
II.  ESTIMULAÇÃO DA LINGUAGEM 

 34. A criança é encorajada a aprender os 
padrões linguísticos. E 

 

12. A criança possui brinquedos que 
auxiliam no ensino dos nomes dos animais. 
A 

 35. A criança é encorajada a aprender as 
relações espaciais. E 

 

13. A criança é encorajada a aprender o 
alfabeto. E 

 36. A criança é encorajada a aprender os 
números. E 

 

14. Os pais ensinam palavras de boas 
maneiras (por favor, obrigado, desculpe). E 

 37. A criança é encorajada a aprender a ler 
algumas palavras. E 

 

15. Os pais estimulam a criança a falar e a 
parar para ouvir. E 

  
VI.  MODELAGEM 

 

16. A criança pode fazer algumas escolhas 
no café da manhã ou almoço. E 

 38. Os pais encorajam a criança a esperar 
os horários adequados de alimentação. E 

 

17. Os pais utilizam a gramática e 
pronúncia de forma correta. O 

 39. A televisão é usada de forma 
criteriosa. E 

 

18. A voz dos pais transmite sentimentos 
positivos sobre a criança. O 

 40. A criança pode expressar sentimentos 
negativos sem ser severamente 
repreendida. E 

 

III.  AMBIENTE FÍSICO  41. A criança pode bater nos pais sem ser 
severamente repreendida. E 

 

19. A construção da casa/apartamento 
parece segura e livre de perigos. O 

 42. Os pais apresentam o visitante à 
criança. O 

 

20. O ambiente externo (quintal ou local 
externo onde a criança brinca) parece 
seguro. O 

 VII.  VARIEDADE  

21. O interior da casa ou apartamento não é 
escuro ou perceptualmente monótono. O 

 43. A criança possui um instrumento 
musical (real ou de brinquedo). A 

 

22. A vizinhança tem aparência agradável. 
O 

 44. A criança passeia com membros da 
família pelo menos a cada duas semanas. 
E 

 

23. A casa tem, aproximadamente, 30 m2 de 
espaço por pessoa. O 

 45. A criança fez uma viagem de mais de 
80 Km durante o último ano. E 
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46. A criança visitou um museu no  último 
ano. E 

  
VIII.  ACEITAÇÃO 

 

47. Os pais estimulam a criança a 
guardar/organizar os seus brinquedos sem 
ajuda. E 

 52. Não mais do que um caso de punição 
física ocorreu durante a última semana. E 

 

48. A criança faz pelo menos uma refeição, na 
maioria dos dias, junto com a mãe e o pai. E 

 53. Os pais não repreendem, gritam ou 
depreciam a criança mais de uma vez. O 

 

49. Os pais deixam a criança escolher algumas 
comidas, produtos ou marcas favoritas no 
supermercado. E 

 54. Os pais não utilizam contenção física 
com a criança durante a visita. O 

 

50. Os pais utilizam estruturas complexas de 
sentenças e de vocabulário. O 

 55. Os pais não batem na criança durante 
a visita. O 

 

51. Produções (desenhos, artes) da criança são 
exibidos em algum lugar da casa. O 

   

 
SUBTOTAIS          
I_____ II_____ III_____ IV_____ V_____ VI_____ VII_____ VIII_____  
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ANEXO H 
 

Home Observation for Measurement of the Environment – HOME 
 

Responda a tabela a seguir fazendo um “X” no quadradinho que 

melhor indicar a frequência com que você age nas situações 

relacionadas; mesmo que a situação descrita nunca tenha ocorrido, 

responda considerando o seu possível comportamento naquelas 

circunstâncias. Utilize a legenda de acordo com os critérios: Sempre, Às 

vezes e Nunca. 

Entre 10 episódios 

8 a 10 3 a 7 0 a 2 

Sempre 
Às 

vezes 
Nunca 

 

I – MATERIAIS DE APRENDIZAGEM 

1. Há, na sua residência, brinquedos para a criança aprender cores, 

tamanho e forma?    

2. A criança brinca com diferentes quebra-cabeças?    
3. Na residência costuma tocar músicas infantis?    

4. A criança costuma brincar com massinha, tinta do tipo guache, 

lápis coloridos e papel?    

5. A criança tem hábito de brincar com brinquedos que exijam 

movimentos refinados, como por exemplo, revistas para colorir 

com lápis de cor, bonecas de papel, pintura com aquarela, etc.? 
   

6. A criança costuma brincar com jogos e/ou brinquedos que 

facilitam aprendizagem de número, como blocos com números e 

cartas de jogar? 

   

7. A criança costuma ler diferentes livros infantis?    

8. Há, pelo menos, dez livros visíveis para a criança?    

9. A família compra jornal diariamente e o lê?    

10. A família assina pelo menos uma revista?    

11. A criança é encorajada a aprender formas geométricas?    

II – ESTIMULAÇÃO DA LINGUAGEM 

12. A criança tem contato com brinquedos que estimulem a 

aprendizagem sobre os animais (livros sobre o tema, jogos, quebra-

cabeça com animais, etc.)? 

   

13. A criança é estimulada a aprender o alfabeto em casa?    

14. Os pais ensinam à criança boas maneiras, por exemplo, a dizer: 

“por favor”, “obrigado” ou “desculpe-me”? 

   

15. Os pais encorajam a criança a relatar suas experiências ou 

dispendem tempo ouvindo-a relatar suas experiências? 

   

16. A criança tem permissão para escolher alguma coisa durante o    
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almoço ou café da manhã? 

17. A mãe e/ou o pai se preocupam em ensinar para a criança a 

gramática e a pronúncia correta das palavras?  

   

18. A mãe e/ou o pai utilizam um tom de voz adequado ao falar acerca 

da criança ou se dirigindo a ela? 

   

III – AMBIENTE FÍSICO 

19. A moradia da criança não apresenta perigo estrutural, potencial ou 

risco de saúde (por exemplo: reboco caindo, uma telha rachada ou 

faltando madeira, ratos, insetos, etc.)? 

   

20. O ambiente externo para jogos parece seguro e livre de perigo para 

a criança? (a ausência de uma área externa de jogos recebe 

automaticamente um “nunca”, vale lembrar que a área comum de 

um edifício residencial pode ser considerada um ambiente 

externo). 

   

21. O interior da residência da criança é bem iluminado?    

22. A criança visualiza uma vizinhança com árvores, grama, pássaros e 

que seja esteticamente agradável? 

   

23. Levando em consideração eventos diários, a casa possui um 

tamanho adequado para os membros que nela habitam? 

   

24. Em termos de espaço de chão disponível, os quartos não estão 

amontoados com mobílias? 

   

25. Os quartos são relativamente limpos e não muito ocupados com 

objetos? 

   

IV – RESPONSIVIDADE 

26. Os pais mantêm a criança perto de si ou aconchegada de dez a 

quinze minutos por dia, por exemplo, durante a televisão, enquanto 

contam estórias, etc.? 

   

27. A mãe e/ou o pai costumam conversar com a criança?    

28. A mãe e/ou o pai respondem verbalmente às perguntas ou pedidos 

da criança? 

   

29. A mãe e/ou o pai, em geral, respondem às vocalizações da criança?    

30. A mãe e/ou o pai têm o hábito de elogiar, espontaneamente, as 

qualidades da criança ou seu comportamento? 

   

31. A mãe e/ou o pai acariciam, beijam ou aconchegam a criança?    

32. A mãe e/ou o pai permitem que a criança se exiba em situações 

públicas? 

   

V – ESTIMULAÇÃO ACADÊMICA 

33. A criança é encorajada a aprender cores?    
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34. A criança é encorajada a aprender padrões linguísticos (orações, 

canções de ninar, comerciais de TV, etc.)? 

   

35. A criança é estimulada a aprender relações espaciais (para cima, 

para baixo, em cima, embaixo, grande, pequeno, etc.)? 

   

36. A criança é encorajada a aprender números?    

37. A criança é estimulada a aprender a ler algumas palavras?    

VI – MODELAGEM 

38. Com qual frequência é exigido que a criança espere para obter 

alimento, comportando-se de forma adequada? (Sem choramingar 

ou sem exigir comida)? (a menos que esteja cerca de meia hora 

antes do horário da refeição). 

   

39. A família não deixa a televisão ligada continuamente?    

40. A criança pode expressar sentimentos negativos sem uma 

represália por parte dos pais? 

   

41. A criança pode bater num dos pais sem uma resposta severa 

destes? 

   

42. A mãe e/ou o pai costumam apresentar os adultos com quem se 

relacionam, na frente da criança, para a mesma? 

   

VII – VARIEDADE 

43. A criança brinca com algum instrumento musical (piano, tambor, 

violino, violão, etc.) de brinquedo ou real? 

   

44. Algum membro da família leva a criança para sair (piquenique, 

compras, restaurante, zoológico, etc.) pelo menos uma vez a cada 

quinze dias? 

   

45. Dentro de um período de um ano, a criança faz, pelo menos, uma 

viagem longa (por volta de 80km de distância)? 

   

46. No ano anterior, a criança foi levada por um membro da família a 

uma excursão científica, ou passeio a museu histórico ou de arte? 

   

47. A mãe e/ou o pai solicitam que a criança recolha e guarde seus 

brinquedos, após usá-los, sem ajuda? 

   

48. A criança come pelo menos uma refeição por dia, na maioria dos 

dias, com a mãe (ou figura materna) e o pai (ou figura paterna)? 

(em situações que a criança conviva com apenas um dos pais deve 

ser assinalada a opção “nunca”). 

   

49. Os pais deixam a criança escolher alguns produtos alimentícios 

favoritos ou certas marcas de alimentos no armazém ou 

supermercado? 
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50. A mãe e/ou o pai costumam utilizar palavras difíceis e/ou  

compridas com a criança? 

   

51. A ‘produção artística’ da criança (qualquer coisa que ela produza) 

é colocada em exibição em algum lugar da casa? 

   

VIII – ACEITAÇÃO 

52. Dentro de um período de uma semana não ocorre mais de um caso 

de punição física? 

   

53. A mãe e/ou o pai não passam “pito”, “gritam” ou “arrasam” 

verbalmente com a criança? 

   

54. A mãe e/ou o pai não restringem fisicamente a criança, a sacode, 

agarra ou belisca? 

   

55. A mãe e/ou o pai não batem na criança?    
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