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RESUMO 

DIAS, N. M. Avaliação neuropsicológica das funções executivas: Tendências 

desenvolvimentais e evidências de validade de instrumentos. Dissertação de Mestrado, 

Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, São Paulo, 2009. 

Funções executivas (FE) designam um conjunto de habilidades, incluindo atenção seletiva, 

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

trabalho, dentre outros, cuja função é regular e controlar comportamentos orientados a metas. 

Há evidências de que estas habilidades seguem distintas trajetórias desenvolvimentais, sendo 

que algumas ainda estão em pleno desenvolvimento até a idade adulta inicial. Destarte, este 

estudo tem por objetivo investigar tendências de desenvolvimento dos diferentes processos que 

integram as FE em crianças e adolescentes, buscando evidências de validade de instrumentos de 

avaliação neuropsicológica de tais habilidades. Participaram 572 crianças e adolescentes com 

idades entre 6 e 14 anos, estudantes de 1ª a 8ª série de duas escolas públicas de uma cidade do 

interior de SP. Foram utilizados os instrumentos: Teste de Memória de Trabalho Auditiva, Teste 

de Memória de Trabalho Visual, Teste de Atenção por Cancelamento, Teste de Trilhas – partes 

A e B, Teste de Geração Semântica, Teste de Stroop Computadorizado, Torre de Londres e 

Teste de Fluência Verbal FAS. Os instrumentos Teste de Atenção por Cancelamento, Teste de 

Trilhas – partes A e B foram aplicados coletivamente; os demais, individualmente. Análises de 

Variância e de Kruskal-Wallis revelaram efeito da idade sobre os desempenhos em todos os 

instrumentos. Verificou-se que as habilidades avaliadas seguem cursos desenvolvimentais 

levemente distintos, a maioria iniciando um desenvolvimento mais abrupto entre os 9 e 10 anos. 

Análise de Mann-Whitney evidenciou que as meninas foram melhores que os meninos nas 

medidas de memória de trabalho auditiva, atenção alternada e fluência verbal. Diversas 

correlações significativas foram evidenciadas entre os desempenhos, a maioria delas de baixas a 

moderadas, corroborando a literatura no que tange à noção de unidade e diversidade das FE. 

Análise Fatorial exploratória retornou uma solução de dois fatores e análises de regressão 

possibilitaram a constatação de que as habilidades executivas podem contribuir de modo 

diferencial ao desempenho em tarefas complexas, como o Teste de Fluência Verbal FAS e 

Teste da Torre de Londres. Deste modo, o estudo proveu contribuições ao conhecimento sobre 

FE e seu desenvolvimento, bem como derivou evidências de validade aos diversos instrumentos 

e, espera-se, possa expandir sua contribuição à futura disponibilização de instrumentos 

adequados à avaliação do construto. 

Palavras-chave: avaliação neuropsicológica, funções executivas, desenvolvimento. 
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ABSTRACT 

DIAS, N. M. Neuropsychological assessment of Executive Functions: Developmental tends 

and instruments validity evidences. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em 

Distúrbios do Desenvolvimento, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2009. 

Executive functions (EF) are an abilities set, including selective attention, cognitive 

flexibility, inhibitory control, planning, monitoring and working memory, among others, 

whose function is to regulate and control goals oriented behaviors. There are evidences that 

these abilities follow distinct developmental paths, and some of them still are in full 

development until the initial adulthood.  In this way, this study aimed to investigate the 

development tends of different abilities of the EF in children and adolescents, searching for 

validity evidences of neuropsychological assessment instruments of these abilities. The 

participants were 572 children and adolescents with ages between 6 and 14 years, students of 

1st to 8th grades of two public schools of a city of the SP interior.  The instruments utilized 

were Auditive Work Memory Test, Visual Work Memory Test, Cancel Attentional Test, Trail 

Making Test – parts A and B, Semantic Generation Test, Computerized Stroop Test, the 

Tower of London and the FAS Verbal Fluency Test. The Cancel Attentional Test and Trail 

Making Test – parts A and B were applied collectively; the others, individually. Variance 

analysis and Kruskal-Wallis analysis revealed age effect in the performances in all 

instruments. The data suggested that the abilities evaluated follow developmental courses 

lightly distinct, the most initiating a more abrupt development between the 9 and 10 years.  

Mann-Whitney analysis showed that the girls were better that the boys in the auditive working 

memory, alternated attention and verbal fluency measures. Diverse significant correlations 

were find between the performances, the most of them were of low to moderate, corroborating 

the literature that defends the notion of the EF unit and diversity. Exploratory Factorial 

Analysis returned a two factors solution and regression analysis enabled the verification that 

the executive abilities can contribute of differential ways to the complex task performance, 

like as the FAS Verbal Fluency Test and the Tower of London Test.  In this way, the study 

provided his contributions to the knowledge about EF and its development, as well derived 

validity evidences to the diverse instruments and, it‟s a hope, can expand its contribution to 

the future availability of adequate instruments for the construct assessment.   

Keywords: neuropsychological assessment, executive functions, development.   
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Pensamentos, ações, emoções. Todas as formas de interação humana com seu 

ambiente são constante e incessantemente monitoradas e reguladas por um complexo sistema 

de controle executivo, cuja operação permite não somente o uso eficaz e criterioso dos 

recursos mentais do indivíduo, como também possibilita sua adequada adaptação ao meio 

(DURSTON; CASEY, 2006). Eis sua relevância, organizar a experiência humana, atribuir 

sentido e finalidade a seus „fazeres‟ e „saberes‟. É justamente ao estudo destes processos, isto 

é, das chamadas funções executivas, bem como o estudo de sua avaliação, que este trabalho se 

presta. 

A elaboração desta dissertação no âmbito de um programa cujo foco seja os distúrbios 

do desenvolvimento tem ampla justificativa. Em primeiro lugar, alterações nas funções 

executivas são largamente documentadas em uma diversidade destes quadros, que incluem o 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, os Transtornos Globais do 

Desenvolvimento, como autismo e Síndrome de Asperger, alguns quadros sindrômicos, como 

a Síndrome de Down e Síndrome de Prader-Willi, além de epilepsia e distúrbios de 

aprendizagem. Em segundo lugar, porque a identificação de comprometimentos ou de desvios 

em relação ao esperado em tais funções, como é relatado nos quadros acima mencionados por 

exemplo, subentende o conhecimento de seu desenvolvimento normal. Por fim, porque este 

estudo pode contribuir à futura disponibilização de instrumentos para avaliação das funções 

executivas e, no que se refere aos distúrbios do desenvolvimento, a avaliação de tais funções 

pode colaborar à compreensão dos comprometimentos específicos associados a cada quadro e 

a cada paciente, conhecimento útil ao subsídio e delineamento de um plano terapêutico ou 

programa de intervenção. 

Inicialmente, apresenta-se, na introdução, uma revisão teórica relativamente ampla, 

porém não sistemática da literatura, que inclui a conceituação de „funções executivas‟ e as 

habilidades abarcadas neste construto mais amplo. Subsequentemente, é esboçado breve 

arcabouço teórico sobre seu substrato neuroanatomofisiológico, sua trajetória 

desenvolvimental, suas alterações em diversos quadros patológicos e sua avaliação, 

culminando nos objetivos desta pesquisa. Após, apresentam-se os resultados encontrados e 

sua discussão, seguidos das considerações finais. Encerrando, apresentam-se as referências 

utilizadas à elaboração desta dissertação e os anexos.  
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Antes, porém, de seguir à introdução deste estudo, algumas considerações são tomadas 

por esta autora como bastante relevantes. Ao leitor habituado à produção científica não é 

segredo que uma das características da ciência é ser cumulativa. Neste escopo, este estudo se 

insere visando, por um lado, contribuir ao atual estágio de conhecimento atinente à temática e, 

por outro, talvez um tanto quanto pretensioso, fornecer subsídio útil a estudos futuros. Assim, 

este estudo complementa e amplia anteriores conduzidos pelo nosso grupo de pesquisa, tais 

como o de Assef (2005), Cozza (2005) e Menezes (2008), ao mesmo tempo em que almeja 

fomentar base sustentável de conhecimento a pesquisas futuras, sobretudo no campo da 

validação ecológica de instrumentos e da intervenção, sendo interesse explícito desta autora 

dar continuidade a esta área de estudos, inclusive, em um projeto de doutorado. 

Destarte, fomentar o conhecimento acerca do desenvolvimento das funções executivas, 

assim como disponibilizar instrumentos adequados para sua avaliação, faz-se pertinente 

perante a possibilidade de contribuir à identificação de indivíduos nos quais tais processos 

estejam comprometidos e, além, indivíduos cujo padrão de desenvolvimento anormal permite 

inferir uma predisposição a desenvolver determinadas dificuldades.  Ambos os feitos levam à 

possibilidade (ou à necessidade) de implementar procedimentos interventivos que possam 

minimizar as dificuldades observadas por meio de um processo de reabilitação ou, talvez 

ainda mais importante, promover atividades sistemáticas, direcionadas a faixas etárias 

específicas, que atuem como medidas profiláticas, ou seja, favoreçam e estimulem o 

desenvolvimento de tais habilidades, de modo a minimizar e, quem sabe, suplantar 

dificuldades futuras.   

Obviamente, estudos empíricos deverão ser conduzidos de modo a testar a efetividade 

de programas desenvolvidos visando o desenvolvimento ou reabilitação das funções 

executivas. No entanto, voltando ao ponto exato no qual este trabalho se insere e fechando a 

linha de raciocínio iniciada no parágrafo anterior, esta segunda etapa, ou seja, o 

desenvolvimento e a testagem de procedimentos interventivos, somente poderá dar-se pautada 

e subsidiada pelo conhecimento advindo de estudos tais como o presente; ou seja, é 

imprescindível conhecer como cada habilidade abarcada no construto funções executivas se 

desenvolve ao longo de uma ampla faixa etária, como tais processos se relacionam entre si, 

assim como se este padrão de inter-relações se altera durante o ciclo de desenvolvimento, e, 

além, é fundamental dispor de instrumentos válidos que possibilitem uma adequada avaliação 

de tais habilidades. Este projeto é um primeiro passo, e sabe-se que, de fato, há muito a ser 

feito; no entanto, eis algumas das contribuições que esse estudo intenta fomentar, o que, em 
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última instância, disponibiliza conhecimento útil e, assim espera-se, possa encorajar estudos 

experimentais sobre intervenção, maior expressão de aplicabilidade da ciência.
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1 FUNÇÕES EXECUTIVAS: CONSIDERAÇÕES 

 

 

A interação do homem com o meio de uma maneira objetiva e adaptativa é possibilitada 

por meio de seu engajamento em comportamentos orientados a um objetivo. A tais 

comportamentos, por sua vez, subjazem processos complexos que atuam de forma integrada, 

constituindo uma rede de operações cuja ação pode controlar e regular o processamento da 

informação pelo cérebro e, consequentemente, orientar o comportamento e regular a dinâmica 

da cognição humana. Tais operações são designadas por funções executivas (GAZZANIGA; 

IVRY; MANGUN, 2006; GIL, 2002; LEZAK; HOWIESON; LORING, 2004; MALLOY-

DINIZ; SEDO; FUENTES; LEITE, 2008).  

Conceituar funções executivas, no entanto, pode ser tão complexo quanto avaliar tais 

processos. De fato, conforme aponta Malloy-Diniz e colaboradores (2008), não há uma 

definição única para este construto, contudo, as muitas conceituações existentes podem ser 

consideradas, em certo sentido, complementares. Cicerone, Levin, Malec, Stuss e Whyte 

(2006), por exemplo, dividem as funções executivas em quatro domínios: as funções 

executivas cognitivas, as funções auto-reguladoras do comportamento, as funções de 

regulação da atividade e os processos metacognitivos. Uma de suas justificativas para sua 

ênfase nestes quatro domínios menciona que as funções executivas são frequentemente 

referidas apenas e especificamente para habilidades cognitivas, como planejamento ou 

monitoramento (CICERONE et al., 2006). 

 Assim, o domínio das funções executivas cognitivas compreende as funções ou 

habilidades envolvidas no controle e direcionamento do comportamento. Isto é, inclui as 

habilidades de planejamento, monitoramento, flexibilidade, inibição, memória de trabalho e 

mecanismos atencionais. As funções auto-reguladoras do comportamento envolvem a 

regulação comportamental em situações nas quais a análise cognitiva ou sinais ambientais não 

são suficientes para determinar uma resposta adaptativa. Uma melhor compreensão deste 

sistema advém de suas alterações, nas quais há dificuldade para entender as conseqüências 

emocionais de seu próprio comportamento, por exemplo. O domínio das funções de regulação 

da atividade é responsável em prover iniciativa e continuidade a ações direcionadas a metas, 

assim como a processos mentais. Por fim, processos metacognitivos relacionam-se à teoria da 

mente e autoconsciência, ajustamento e apropriado comportamento social e mesmo à 

personalidade (CICERONE et al., 2006). Verifica-se, porém, uma grande sobreposição entre 
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esses domínios, com os primeiros, mais elementares, participando e integrando os últimos, 

mais complexos e intrincados. As habilidades abarcadas no primeiro domínio, por exemplo, 

permeiam todos os demais propostos pelos autores. 

 Apesar disso, pode-se dizer que esta compreensão sugerida por Cicerone e 

colaboradores (2006) caracteriza uma ampliação da tradicional conceituação e compreensão 

das funções executivas. De fato, tomando-se em pauta apenas o primeiro domínio, funções 

executivas cognitivas, verifica-se que esta abarca todas as habilidades consideradas como 

envolvidas nas funções executivas pela maioria dos autores da área (DURSTON; CASEY, 

2006; GAZZANIGA et al., 2006; GIL, 2002; MALLOY-DINIZ et al., 2008; MIYAKE et al., 

2000), as quais serão tomadas pormenorizadamente a posteriori. 

 Também Lezak e colaboradores (2004) e Strauss, Sherman e Spreen (2006) descrevem 

que as funções executivas constituem-se em quatro componentes e, em conjunto, caracterizam 

processos intrínsecos à habilidade de se comportar e responder adaptativamente a situações 

novas. Volição, planejamento, comportamento com propósito e desempenho efetivo são os 

componentes apresentados pelos autores. Volição refere-se à capacidade de envolver-se em 

um comportamento intencional e requer a capacidade de formular um objetivo ou intenção. 

Indivíduos com alterações neste componente, em geral devido a lesão cerebral, mostram-se 

incapazes de iniciar atividades, exceto em resposta a estímulos internos ou externos. Também 

apresentam dificuldade em envolver-se independentemente em novas atividades ou engajar-se 

em tarefas por longos períodos ou que requeiram objetivos abstratos. Motivação e consciência 

de si, do meio e dos outros são consideradas condições necessária ao comportamento volitivo 

(LEZAK et al., 2004). 

 Também o planejamento figura como componente fundamental ao comportamento 

adaptativo. Envolve a identificação e a organização dos diversos elementos e passos 

necessários a fim de realizar um objetivo. Tal processo envolve uma gama de capacidades, 

entre elas funções de memória, controle de impulsos e atenção sustentada. O comportamento 

com propósito alude a atividades programadas e, sobretudo, consoantes ao objetivo almejado. 

Funções como a capacidade de iniciar a atividade e mantê-la, alterar seu curso (flexibilidade) 

ou mesmo interromper seqüências de comportamento (inibição de respostas), atuando de 

modo integrado, são fundamentais à conversão de uma intenção ou plano em uma atividade 

produtiva. Estes processos também permitem a distinção entre um comportamento impulsivo 

e aquele deliberado, intencional, orientado a um propósito. Neste escopo também a auto-

regulação tem importância ao comportamento adaptativo, possibilitando ao indivíduo regular 

e modular suas ações frente às demandas ambientais. Por fim, para garantir o desempenho 
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efetivo, todas estas operações são constante e incessantemente submetidas a um sistema de 

auto-monitoramento (LEZAK et al., 2004). 

Até aqui verifica-se que, apesar de diferente taxonomia e agrupamento dos processos 

em distintos componentes ou domínios, há na literatura relativo consenso atinente às 

habilidades do funcionamento executivo ou, ao menos, àquelas designadas como funções 

executivas cognitivas. Neste sentido, cabe delimitar que o foco deste trabalho está na 

investigação e busca por evidências de validade de instrumentos para avaliação de distintas 

habilidades envolvidas nas funções executivas, compreendendo a memória de trabalho, 

flexibilidade cognitiva, atenção seletiva, planejamento, controle inibitório e fluência verbal. 

Ou seja, utilizando a taxonomia proposta por Cicerone et al. (2006), o âmago desta pesquisa 

volta-se ao domínio das funções executivas cognitivas. 

A inclusão dessas habilidades específicas em detrimento de outras possíveis, deu-se com 

fundamento, principalmente, em Gazzaniga e colaboradores (2006) e complementarmente em 

Lezak e colaboradores (2004). Malloy-Diniz e pesquisadores associados também corroboram 

esta seleção e abarcam ainda mais duas habilidades: tomada de decisão e categorização. No 

entanto, estas não foram incluídas no escopo de investigação desta dissertação. No primeiro 

caso, tomada de decisão, há envolvimento de forte demanda emocional; como os próprios 

autores colocam, esta habilidade é requerida em situações que incluam algum nível de 

incerteza ou risco e requer, para além das habilidades executivas acima mencionadas, 

autoconsciência e a consideração dos aspectos sociais e morais atrelados à escolha ou decisão 

a ser tomada. No tocante à categorização, apesar da sua demanda executiva, como implicação 

de atenção seletiva e flexibilidade, há forte exigência sobre processos como formação de 

conceitos, abstração e raciocínio indutivo e dedutivo (MALLOY-DINIZ et al., 2008). Ou seja, 

estas habilidades envolvem outras demandas, distintas daquelas que constituem o cerne do 

interesse desta pesquisa. 

Delimitando a concepção de funções executivas que orienta a presente pesquisa, 

compreendem-se tais funções como um conjunto de processos cognitivos e metacognitivos 

que permitem ao indivíduo perceber e responder de modo adaptativo aos estímulos, mudar 

planos de ação de modo flexível, antecipar objetivos e conseqüências futuras e responder de 

modo integrado frente a um objetivo proposto (STRAUSS et al., 2006). Estes processos 

permitem ao indivíduo exercer controle e regular tanto seu comportamento frente às 

exigências e demandas ambientais, quanto todo processamento de informação, possibilitando 

seu engajamento em comportamentos adaptativos, auto-organizados e direcionados a metas 

(GAZZANIGA et al., 2006; GIL, 2002; HANDAM; BUENO, 2005; LEZAK et al., 2004; 
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MALLOY-DINIZ et al., 2008; MIYAKE et al., 2000). Em suma, as funções executivas 

orientam e gerenciam funções cognitivas, emocionais e comportamentais (MALLOY-DINIZ 

et al., 2008; STRAUSS et al., 2006). 

Do até aqui posto, verifica-se que diversas habilidades co-participam do funcionamento 

executivo. De fato, pondera-se que os processos envolvidos nas funções executivas 

caracterizam operações distintas, porém relacionadas, apesar de ainda haver discussões acerca 

da unidade versus diversidade de tais funções (MIYAKE et al., 2000; SOUZA; IGNÁCIO; 

CUNHA; OLIVEIRA; MOLL, 2001). Assim, considera-se que este construto abarque uma 

série de operações, tais como a memória de trabalho, o controle inibitório, a atenção seletiva, 

o planejamento, a flexibilidade cognitiva e o monitoramento das ações em andamento 

(DURSTON; CASEY, 2006; GIL, 2002; GAZZANIGA  et al., 2006; GOMES; MATTOS; 

PASTURA; AYRÃO; SABOYA, 2005; LEZAK et al., 2004; MALLOY-DINIZ et al., 2008). 

Ou seja, ao engajar-se em uma atividade orientada a um objetivo específico, o indivíduo deve 

elaborar um plano coerente de ação. Tal plano deve ser adaptativo e flexível, permitindo 

mudanças no seu curso, caso o plano de ação original mostre-se falho. Na execução da tarefa 

requerida, constantemente o indivíduo deve ser capaz de selecionar os estímulos relevantes à 

sua execução ao mesmo tempo em que deve ignorar estímulos distratores ou irrelevantes. 

Todo este processo é acompanhado por um sistema atencional executivo, cuja função é 

monitorar as ações em andamento e sintonizá-las com os objetivos específicos anteriormente 

esboçados (GAZZANIGA et al., 2006). 

 Todos esses processos são abordados mais pormenorizadamente nos tópicos a seguir. 

Nesta descrição, o termo “componente” foi evitado ao referir-se a cada habilidade do 

funcionamento executivo, uma vez que se considera que todas essas habilidades, tais como 

memória de trabalho, atenção seletiva e outras, embora aqui consideradas como operações 

envolvidas em um construto mais amplo - as funções executivas - podem ser tomadas  

individualmente, como construtos independentes. Do que se pode concluir até aqui, cabe 

destaque à pertinência de tais processos no controle e regulação flexível do comportamento e 

da atividade mental humana. 
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1.1 Memória de Trabalho 

 

 

 A memória de trabalho se refere a um sistema de capacidade limitada de representação 

transitória de informações relevantes à realização de uma dada tarefa. Para além da 

manutenção ou armazenamento passivo da informação, este sistema permite uma série de 

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

conhecimentos anteriores oriundos da memória de longo prazo, possibilitando a manipulação 

ativa da informação e sua constante atualização na própria memória de trabalho. Desta forma, 

compõem um espaço de „processamento online‟ (BADDELEY, 2000; GAZZANIGA et al., 

2006; LEZAK et al., 2004; MALLOY-DINIZ et al., 2008). Entre várias de suas utilidades, 

por exemplo, está envolvida na compreensão, na aprendizagem e no raciocínio. Tal modelo de 

memória de trabalho, proposto por Baddeley e Hitch, em 1974, é composto por três 

componentes, ou seja, contempla um sistema de controle, denominado central executiva ou 

executivo central, e dois subsistemas subordinados, o loop fonológico ou alça fonológica e a 

prancha ou esquema visoespacial (BADDELEY, 2000).  

Estes subsistemas subordinados são especializados, sendo que o loop ou alça 

fonológica sustenta a informação auditiva, verbal ou não verbal, utilizando-se de um sistema 

de armazenamento temporário e de ensaio articulatório. A prancha visoespacial, por sua vez, 

sustenta a informação visoespacial. Há evidências, oriundas de estudos diversos, de que a alça 

fonológica esteja associada às áreas de Brodmann 40 e 44 (correspondente às áreas giro 

supramarginal e Broca, respectivamente), enquanto que a prancha visoespacial parece 

associada a regiões do hemisfério direito, mais especificamente as áreas 6, 19, 40 e 47 de 

Brodmann (abarcando as áreas pré-motora, áreas visuais secundárias, giro supramarginal e 

giro frontal inferior, respectivamente). Com relação ao executivo central, este exerce a função 

de um sistema de controle, atuando sobre os sistemas subordinados e utilizando-se de seus 

recursos. Pode, por exemplo, recrutar e gerenciar outros sistemas durante a execução de 

tarefas cognitivas. É capaz de acessar a informação, refletir sobre ela e, se necessário, 

manipulá-la e modificá-la, executando um papel crucial também na integração da informação. 

Áreas do lobo frontal figuram como fortemente implicadas com a operação deste componente 

(BADDELEY, 2000).  

Mais recentemente, o próprio autor reformulou sua proposta original, o que acarretou a 

integração de um quarto componente a este modelo de memória de trabalho, o chamado 
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„Buffer episódico‟. Este buffer caracteriza-se por um sistema de armazenamento temporário 

de capacidade limitada, o qual pode integrar informações oriundas de diversas fontes em uma 

representação temporária, atuando como uma interface entre os subsistemas subordinados, 

sistemas de memória de longo prazo e a central executiva, pela qual é também controlado. 

Baddeley (2000) sugere este novo componente a partir de evidências de que as informações 

fonológica e visoespacial são, de algum modo e em algum lugar, integradas, compondo uma 

representação multimodal da informação. O autor aponta também a necessidade de se assumir 

um armazenamento que, fazendo uma analogia com os sistemas computacionais, denomina de 

back-up.  

 Ainda no que tange à memória de trabalho, alguns pesquisadores (HEITZ; REDICK; 

HAMBRICK; KANE; CONWAY; ENGLE, 2006; KANE, 2005; KANE; BLECKLEY; 

CONWAY; ENGLE, 2001) têm sugerido a chamada „atenção controlada‟ ou „atenção 

executiva‟ como um de seus componentes cruciais. Os autores arguem que, embora 

relacionadas, memória de trabalho e funções executivas compõem construtos dissociados e 

que o mecanismo subjacente a esta relação pode ser justamente o que denominam de atenção 

controlada. Esta, por sua vez, é definida como uma capacidade atencional livre para 

ativamente manter ou, em alguns casos, suprimir representações da memória de trabalho. Em 

outras palavras, permite um controle executivo da capacidade atencional do indivíduo, 

gerenciando e alocando recursos necessários ao processamento corrente. De fato, segundo os 

mesmos autores, esta capacidade de controle atencional pode compor a única demanda 

propriamente executiva em tarefas de memória de trabalho, o restante ficaria a cargo da 

memória de curto de prazo. De modo geral, situações que envolvem processos controlados, 

tais como manutenção de um objetivo face à interferência, resolução de conflitos, resistência 

ou supressão de informação distratora, realização de tarefas simultâneas, monitoramento de 

erro e busca no sistema de memória, apesar da especificidade da tarefa a ser desempenhada, 

requerem esta capacidade de atenção controlada ou executiva.  

Apesar da nova taxonomia sugerida, não necessariamente a atenção executiva se 

enquadra como novo componente. Retomando a compreensão de executivo central acima 

esboçada conforme Baddeley (2000), pode-se verificar uma similaridade e sobreposição de 

funções entre estes conceitos, o que dá subsídio para que sejam tomados como sinônimos. E 

não somente o executivo central (BADDELEY, 2000) e a atenção controlada ou executiva 

(HEITZ et al., 2006; KANE, 2005; KANE et al., 2001), como também o chamado Sistema 

Supervisor Atencional (SSA) proposto por Shallice (GAZZANIGA et al., 2006) parecem 

referir-se a um mesmo processo, compondo uma espécie de controlador atencional (LEZAK 
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et al., 2004). De fato, segundo revisão de Oliveira (2007), o próprio Baddeley reconheceu na 

concepção do SSA de Shallice a melhor caracterização para seu Executivo Central. A 

inferência de que essas funções se justaponham, ou que reflitam de fato um mesmo 

componente, encontra suporte empírico nas conclusões de Miyake e colaboradores (2000). 

Segundo estes últimos autores, a atenção executiva é habilidade intrínseca, por exemplo, na 

informação ativa na memória de trabalho durante processamento controlado e pode ser a base 

de evidências que suportam a existência de algo comum entre, ou subjacente às funções 

executivas, tais como memória de trabalho, inibição e flexibilidade, explicando as relações 

travadas entre elas (MIYAKE et al., 2000). Outros estudos, conforme sumariado por Kane 

(2005), também têm sugerido uma aproximação conceitual entre a atenção executiva e a 

inteligência fluida. 

 Isto dito, pode-se ponderar sobre a consideração do construto memória de trabalho 

como habilidade participante dos processos executivos. Apesar de este tratamento ser comum, 

marcantemente presente na maioria dos artigos consultados, e mesmo apesar de capítulos de 

livro sobre funções executivas abarcarem tópicos específicos sobre memória de trabalho, uma 

inquirição mais pormenorizada do próprio conceito põe em cheque esta questão. Verifica-se 

que a memória de trabalho em si, conforme conceituação de Baddeley (2000), não caracteriza 

uma habilidade executiva. Porém, especificamente o componente executivo central (ou 

atenção executiva/controlada; aqui, ambos são compreendidos como sinônimos) o faz. Ou 

seja, ao acessar a informação, manipulá-la, modificá-la e integrá-la (BADDELEY, 2000), o 

executivo central opera sobre o controle e regulação do processamento da informação e, 

consequentemente, contribui à orientação do comportamento e da cognição.  

 O delineamento deste trabalho não permite uma investigação no nível da variável 

latente, o que possibilitaria isolar o componente executivo central e investigar suas relações 

com outras variáveis, nem tampouco esta pesquisa objetiva uma exploração pormenorizada da 

memória de trabalho e de seus componentes. Porém, a inserção deste pequeno parêntese 

intenta um esclarecimento importante acerca do próprio construto. No presente estudo, a 

memória de trabalho, em seus componentes visual e auditivo, são mensurados com o Teste de 

Memória de Trabalho Visual e Teste de Memória de Trabalho Auditiva, respectivamente. 
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1.2 Atenção Seletiva 

 

 

Outra habilidade fundamental ao funcionamento adaptativo e orientado a um propósito 

é a atenção seletiva. De fato, o comportamento orientado a metas requer a seleção da 

informação relevante à execução de uma tarefa em um dado momento, enquanto possibilita ao 

indivíduo ignorar estímulos distratores ou irrelevantes e, assim, processar ativamente uma 

quantidade limitada de informações dentre todas as disponíveis aos órgãos dos sentidos ou 

provenientes de outros processos cognitivos (GAZZANIGA et al., 2006; STERNBERG, 

2008). Desta forma, a atenção possibilita a filtragem de informação relevante em um dado 

momento e o uso eficaz e criterioso dos limitados recursos mentais do indivíduo, constituindo 

um mecanismo facilitador das respostas neuronais ao concentrar os processos mentais em 

uma tarefa, legando os demais estímulos a um segundo plano (LENT, 2001).  

Na ausência dessa capacidade de seleção, as informações absorvidas ocorreriam de 

forma acentuada e desorganizada, prejudicando o processamento subseqüente da informação. 

Assim, conforme afirma James (1890, apud DALGALARRONDO, 2000), o processo 

atencional implica em abdicar determinados estímulos, a fim de lidar de modo eficaz com 

outros. É justamente este foco seletivo sobre determinado estímulo, em detrimento de outros 

disponíveis no ambiente, que possibilita ao indivíduo responder mais rápida e adequadamente 

aos estímulos relevantes (STERNBERG, 2008). 

A atenção pode ter distintas orientações e dois processos têm sido descritos na 

literatura: o voluntário e o automático.  A atenção voluntária ou controlada refere-se a 

processos acessíveis e dependentes do controle consciente, caracterizados pelo esforço 

intencional do indivíduo em seu engajamento para o processamento da informação, ou seja, 

envolve um controle descendente (top-down). Por sua vez, a atenção automática, também 

designada como reflexa ou espontânea, não envolve, ou envolve em menor grau, o controle e 

conhecimento consciente, exigindo pouco, quando nenhum, esforço intencional do indivíduo; 

um exemplo é quando um estímulo ocorre inesperadamente no ambiente, desvia 

involuntariamente e captura a atenção, ou seja, a atenção é controlada por estímulos externos 

e, portanto, há um controle ascendente (bottom-up) (GAZZANIGA et al., 2006; LEZAK et 

al., 2004).  

Sternberg (2008) também aborda ambos os processos, porém o faz enfatizando o 

engajamento da atenção na execução de tarefas e não a detecção de alvo, como prioriza a 
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descrição de Gazzaniga e colaboradores. Assim, o autor elucida que processos voluntários são 

fundamentais em situações de novidade ou de maior dificuldade, que exigem um controle 

consciente; enquanto os automáticos são úteis em tarefas conhecidas, rotineiras e muito 

praticadas. Também é possível que processos voluntários de tornem automáticos, o que ocorre 

por meio da procedimentalização, liberando recursos atencionais para realização de outras 

tarefas. Por exemplo, uma vez automatizado o processo de decodificação na leitura, recursos 

atencionais podem ser realocados desta tarefa, agora efetuada sem esforço consciente, para 

outro, que pode envolver a compreensão de leitura (STERNBERG, 2008). 

No que tange às hipóteses explicativas acerca dos processos atencionais, estas são 

diversas e, dentre elas, pode-se citar as que sugerem um filtro ou funil atentivo, em que a 

informação é atenuada ou bloqueada seletivamente. Considerando este paradigma, algumas 

teorias sugerem que a localização deste filtro, bloqueador ou atenuador, seja logo após a 

entrada sensorial e, portanto, antes de qualquer processo perceptivo; outras, ao contrário, 

sugerem que a localização deste mecanismo de bloqueio ou atenuação seletiva da informação 

se dê após algum processo perceptivo (STERNBERG, 2008; GAZZANIGA; 

HEATHERTON, 2005). Mais recentemente, no entanto, evidências oriundas de estudos 

utilizando-se de medidas eletrofisiológicas, como o Potencial Relacionado a Evento (PRE), 

Magneto-Encefalograma (MEG) e Campo Relacionado a Evento (CRE), têm sugerido que 

ambos os processos de seleção, precoce e tardio, são funcionais e constituem os mecanismos 

de atenção (GAZZANIGA et al., 2006). De um modo geral, estas teorias concentram suas 

hipóteses sobre os processos específicos de atenção seletiva. Uma teoria alternativa é a teoria 

dos recursos de atenção, segundo a qual os indivíduos possuem recursos limitados e 

relativamente fixos de atenção que devem ser distribuídos em conformidade com a demanda 

da tarefa (STERNBERG, 2008). Um fato que corrobora esta hipótese é que o desempenho 

humano em tarefas que exigem atenção sofre quando sobrecarregado de múltiplos sinais de 

entrada (GAZZANIGA et al., 2006). As teorias dos recursos de atenção oferecem explicação 

mais plausível aos mecanismos de atenção dividida, embora, segundo Sternberg (2008), 

ambas as teorias, dos recursos de atenção e do filtro atentivo, possam ser tomadas como 

complementares. 

Ainda no que tange à atenção seletiva, Gazzaniga e Heatherton (2005) delimitam a 

busca de características e a busca de conjunção. Na busca de características, os sujeitos são 

solicitados a encontrar um estímulo alvo que difere em apenas uma característica em relação 

aos distratores, o que torna a tarefa relativamente fácil. Os autores relevam que o 

processamento envolvido neste tipo de busca, de forma sucinta, remete a um 
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esquadrinhamento em paralelo dos estímulos disponíveis, em busca de uma característica 

distinta (estímulo alvo) e, portanto, o número de distratores não exerce influência sobre o 

tempo de busca. Antagonicamente, na busca de conjunção, o tempo de busca é influenciado e 

aumenta linearmente com o número de distratores, o que sugere que tal processamento seja 

serial. Neste tipo de busca, solicita-se ao avaliando que selecione/busque um estímulo alvo 

com duas ou mais características que o distinga dos distratores, ou seja, o indivíduo deve 

processar uma conjunção de características. Tais tarefas, em geral, envolvem maior nível de 

complexidade que as anteriores, baseadas na busca de características (GAZZANIGA; 

HEATHERTON, 2005).  

Apesar de, usualmente, apenas a atenção seletiva ser apontada como habilidade 

participante dos processos executivos (GAZZANIGA et al., 2006; MALLOY-DINIZ et al., 

2008), e das definições do construto atenção se referirem de modo bastante específico à 

atenção seletiva (e.g. DALGALARRONDO, 2000; GAZZANIGA et al., 2006; 

STERNBERG, 2008), a atenção não é um construto unitário e caracteriza um fenômeno 

complexo que compreende diferentes aspectos, cujas principais delimitações entre si referem-

se ao tipo de processamento envolvido, ou seja, tais aspectos referem-se à seletividade, 

sustentação, divisão de recursos e alternância (LEZAK et al., 2004).  

A seletividade ou atenção seletiva, que já foi acima referida e é abarcada de modo 

inespecífico dentro do próprio construto geral de atenção, refere-se à capacidade de selecionar 

o estímulo relevante na presença de distratores e emitir respostas a este estímulo específico 

desconsiderando aqueles não relevantes. Este aspecto é comumente referido como 

concentração. A sustentação ou atenção sustentada alude à capacidade do indivíduo em 

manter, sustentar por um período prolongado de tempo a atenção seletiva sobre o estímulo, 

mantendo assim uma resposta consistente ao longo de uma atividade contínua. Esta habilidade 

é também muitas vezes designada como vigilância (LEZAK et al., 2004). 

Por sua vez, a atenção dividida pressupõe uma divisão dos recursos atencionais em 

duas ou mais tarefas. Assim, pode ser compreendida como a capacidade de dividir a atenção 

entre vários estímulos ao mesmo tempo em duas ou mais tarefas independentes, coordenando 

e executando as tarefas simultâneas, i.e., a atenção dividida impõe o tratamento simultâneo de 

várias informações (LEZAK et al., 2004; STERNBERG, 2008). De fato, como seria esperado, 

o desempenho humano apresenta uma queda importante em tarefas duplas, que exigem 

atenção dividida; sobretudo, a realização concomitante de dois processos controlados 

geralmente reduz a rapidez e exatidão de execução; por outro lado a realização simultânea de 

duas tarefas pode ser otimizada se ao menos uma delas envolver um processo automático 
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(STERNBERG, 2008). Por fim, a alternância ou atenção alternada refere-se à capacidade de 

substituir um estímulo alvo da atenção por outro, alternando o foco atencional entre duas ou 

mais tarefas, o que envolve o desengajamento e, após, o (re)engajamento do foco atencional 

(LEZAK et al., 2004). Segundo Pinto (2006), esta é uma função complexa, pois depende 

também da memória de trabalho e do controle inibitório.  

Estes quatro aspectos, apontados por Lezak e colaboradores (2004), recebem 

corroboração parcial de outros autores, como Sternberg (2008). Este autor apresenta as 

funções da atenção: atenção seletiva, vigilância e detecção de sinais (sustentação), atenção 

dividida e busca. Os três primeiros já foram acima elucidados; por sua vez, a função de busca 

refere-se ao engajamento ativo na procura de um estímulo determinado, promovendo uma 

varredura no ambiente (STERNBERG, 2008). Interessantemente, este autor não destaca a 

atenção alternada como uma função da atenção. Por outro lado, ainda outros autores (eg. 

ALFANO, COUTINHO; VIANA, 2008; COUTINHO, MATTOS, ARAÚJO; DUSCHENE, 

2007) consideram apenas a atenção alternada e não a dividida em suas descrições. Tal fato 

pode conduzir a algumas confusões conceituais; por exemplo, não fica claro se ao considerar 

apenas um aspecto específico estes autores estão contemplando neste conceito também o 

outro, dada a similaridade entre ambos. Destarte, até aqui, ratifica-se a delimitação de Lezak e 

colaboradores (2004), a atenção dividida implica o tratamento simultâneo da informação; a 

atenção alternada, pressupõe a alternância, a mudança no foco atencional entre as tarefas. 

Adiante, nesta dissertação, estes construtos serão retomados à luz de um terceiro, a 

flexibilidade cognitiva, numa tentativa de delinear as especificidades e sobreposições 

conceituais entre eles.  

 Finalizando este tópico, sabe-se que alterações cognitivas relacionadas a distúrbios da 

atenção podem ocasionar desorganização em diferentes atividades cotidianas (KENNY; 

MELTZER, 1991), ocasionando comprometimentos na seleção de informações e, muito 

freqüentemente, dificuldades em ambientes formais, como a escola. As evidências de que 

alterações na atenção estão relacionadas a baixo rendimento acadêmico, especialmente em 

crianças (e.g., GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005), corroboram a necessidade de estudos 

que visem a validação de instrumentos de avaliação da atenção e a investigação da trajetória 

desenvolvimental desta habilidade em uma ampla faixa etária.  

 No presente trabalho, a atenção seletiva foi avaliada com uso do Teste de Stroop 

Computadorizado, uma versão do Teste de Stroop, instrumento tipicamente utilizado para 

avaliação deste construto, como será melhor delineado a posteriori. Complementarmente, 
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visando abarcar os aspectos de seletividade e alternância, foi também utilizado o Teste de 

Atenção por Cancelamento. 

 

 

1.3 Controle inibitório 

 

 

 Responder apropriadamente a um estímulo qualquer requer uma série de habilidades. 

Entre elas, além da capacidade de atentar seletivamente ao estímulo, faz-se necessária a 

habilidade de inibir outros, irrelevantes ou distratores, tanto quanto inibir a emissão de 

resposta a estes estímulos. Trata-se do controle inibitório, que pode ser compreendido como 

mecanismo de filtragem complementar à atenção seletiva, inibindo estímulos irrelevantes à 

solução de um dado problema e, assim, minimizando a demanda sobre o processamento da 

informação (GAZZANIGA et al., 2006).   

Complementarmente, esta importante função é também referida à inibição da resposta 

cognitiva ou comportamental emitida em direção ao estímulo, seja antes de seu início ou já 

em seu curso. Ou seja, refere-se à capacidade de inibir respostas não adaptadas, irrelevantes à 

tarefa, preponderantes ou habituais ou que irrompam comportamentos adaptativos em 

andamento (GIL, 2002; MALLOY-DINIZ et al., 2008).  

Conforme Sylman (2001), inúmeras tarefas do dia-a-dia exigem que o indivíduo 

possua a habilidade de inibir uma ação em andamento e possa, então, iniciar outra. A 

interrupção do comportamento em curso é uma ação extrema de controle, compondo o 

primeiro passo para a reordenação de metas ou para a adaptação a novos ambientes. Disto, 

pode-se compreender que, ao possibilitar a inibição de estímulos irrelevantes e de respostas a 

estes estímulos, assim como respostas não importantes ou desadaptativas, a habilidade de 

controle inibitório permite ao indivíduo responder apropriadamente a determinados estímulos, 

e lhe prove o controle sobre sua ação e atenção face às contingências do meio (DAVIDSON; 

AMSO; ANDERSON; DIAMOND, 2006; GIL, 2002). 

Exemplificando, alterações relacionadas a esta habilidade muito frequentemente são 

associadas à impulsividade, como ocorre, por exemplo, no Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH). De fato, há evidências de que no TDAH a principal alteração esteja 

relacionada ao controle inibitório, o que pode ser observado nos comportamentos usualmente 

apresentados no transtorno, como baixa tolerância à espera, necessidade de recompensa 
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imediata, déficits na auto-regulação, entre outras (BARKLEY, 1997). Gil (2002) também 

endossa esse entendimento; segundo o autor, em grau severo o prejuízo nesta habilidade, em 

decorrência de lesão cerebral, pode comprometer a autonomia comportamental do indivíduo, 

de modo que este passa a agir praticamente como um autômato, sendo incapaz de inibir 

respostas inadequadas e de regular sua conduta, ou seja, estabelece-se grande dependência 

entre seu comportamento e as contingências ambientais.  

Para os autores anteriormente mencionados, verifica-se que esta capacidade de 

controle inibitório é referida ora em relação a uma resposta comportamental em curso, ora a 

cognições ou estímulos competidores. Ambos os entendimentos podem ser tomados como 

complementares, porém poderiam referir a distintos aspectos do construto. Embora aqueles 

autores não façam esta distinção de forma explícita, este apontamento corrobora o 

entendimento de Nigg (2001). Para este autor, há diferentes tipos de controle inibitório e, 

além, as tarefas utilizadas à avaliação de tais construtos mensuram aspectos particulares e 

precisam ser conceitualmente organizadas.  

A partir de uma extensa revisão, o autor concluiu que a capacidade de inibição pode 

caracterizar dois principais processos didaticamente distintos, ainda que funcionalmente 

integrados: a inibição motivacional e a inibição executiva. O primeiro refere-se à supressão de 

uma resposta ou comportamento frente à apresentação de um sinal de perigo ou punição, ou 

mesmo na presença de ansiedade ou medo, possivelmente refletindo o que o autor alude como 

uma interrupção límbica do programa motor em andamento. Já a inibição executiva, referida e 

conceituada nos parágrafos anteriores, é uma supressão controlada e deliberada de uma 

resposta comportamental ou cognição, consoante à realização de um objetivo (NIGG, 2001). 

É sobre este último conceito, inibição executiva, que se encontra o foco deste trabalho. 

Este processo, inibição executiva, por sua vez, pode ser avaliado por distintos 

métodos. A partir de um levantamento de estudos que avaliaram o controle inibitório em 

indivíduos com TDAH, Nigg (2001) sugeriu que as tarefas de inibição executiva podem ser 

organizadas conceitualmente em (a) inibição motora, (b) controle de interferência ou conflito 

de resposta e (c) inibição cognitiva. A primeira envolve a inibição de uma resposta ativada e 

em andamento e da qual faça parte um componente motor, como as tarefas baseadas no 

paradigma Go/No-go, que será melhor delineado posteriormente. As tarefas classificadas 

como controle de interferência, das quais é exemplo o paradigma de Stroop, envolvem a 

supressão de respostas competidoras a distintos estímulos ou aspectos deste e, de modo mais 

claro e evidente, parecem envolver outros processos, como a atenção seletiva. Por fim, por 

inibição cognitiva o autor refere tarefas que demandem a supressão da cognição corrente ou 
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da interferência interna, como uma resposta prepotente, por exemplo (NIGG, 2001). Esta 

última parece abarcar as tarefas de geração semântica, a exemplo do Teste de Geração 

Semântica, utilizado nesta pesquisa e descrito no item Método. Esta distinção entre as 

categorias „controle de interferência‟ e „inibição cognitiva‟ não parece tão óbvia ou clara, de 

modo que o presente trabalho prefere esboçar uma compreensão mais simples dos processos 

envolvidos em cada categoria proposta por Nigg; assim, „controle de interferência‟ e „inibição 

cognitiva‟ parecem envolver a inibição de competidores perante a seleção de estímulos e 

seleção de respostas, respectivamente.  

Apesar desta distinção, cabe ressaltar que esta é apenas uma organização conceitual 

das tarefas utilizadas à avaliação de um mesmo construto geral, o controle inibitório ou 

inibição executiva, para utilizar a terminologia de Nigg (2001). A despeito disso, não há 

evidências suficientes da dissociação, e tampouco da unidade, destes aspectos e estudos 

futuros que busquem correlações entre estes diferentes tipos de tarefas poderiam lançar luz 

sobre esta questão. Na realidade, a maioria dos autores (e.g. GAZZANIGA et al., 2006; GIL, 

2002; MALLOY-DINIZ et al., 2008) nem sequer utiliza esta ou qualquer outra distinção, 

apresentando o controle inibitório enquanto um construto único e indissociável. Aqui, porém, 

os apontamentos de Nigg (2001) parecem pertinentes, uma vez que auxiliam a melhor 

delimitar a natureza do construto mensurado. 

Aspectos que referem à avaliação desta habilidade serão tomados, em tópico posterior, 

em conjunto com estudos que possibilitarão melhor entendimento do construto e sua relação 

com outras variáveis. Na presente pesquisa, a habilidade de controle inibitório, compreendida 

como fundamental à auto-regulação e, portanto, ao comportamento adaptativo e orientado a 

metas, foi mensurada com recurso ao Teste de Geração Semântica.   

 

 

1.4 Flexibilidade Cognitiva 

 

 

 A manutenção, manipulação e transformação da informação na memória de trabalho, a 

seleção da informação relevante e a inibição de comportamentos desadaptativos, embora 

fundamentais, em algumas situações podem não ser suficientes à programação e regulação do 

comportamento complexo. Por exemplo, em meio à elaboração e condução de um plano de 

ação, o indivíduo deve ser capaz de avaliar as diferentes etapas do processo ou sub-objetivos, 
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alternando entre estes, ao mesmo tempo em que ainda mantém e integra novas informações à 

situação ou plano geral. Se um sub-objetivo teve resultados inesperados, deve ser capaz de 

abandonar aquela linha de ação, avaliar e iniciar outra. Obviamente, isso traz uma nova 

demanda de processamento, trata-se da flexibilidade cognitiva, mais uma dentre as 

habilidades participantes e fundamentais ao funcionamento executivo. Sumariamente, a 

flexibilidade cognitiva refere-se à capacidade de mudar o curso de ações ou cognições em 

andamento, alternando o foco atencional entre duas ou mais tarefas consoante às demandas do 

ambiente (GAZZANIGA et al., 2006; GIL, 2002; LEZAK et al., 2004; MALLOY-DINIZ et 

al., 2008). 

 Gazzaniga e colaboradores (2006) denominam este processo de controle de tarefa. 

Para os autores, esta habilidade é requerida sempre que o indivíduo engaja-se em ações 

complexas e deve, portanto, considerar diversificadas informações, alternando o foco de 

processamento entre elas. Para Lezak e colaboradores (2004), a flexibilidade cognitiva é 

fundamental à capacidade de regular o próprio comportamento e, assim, adaptá-lo às 

demandas ambientais. Para estes autores, alterações nesta habilidade podem incorrer em um 

padrão de rigidez cognitiva e comportamental, caracterizado primariamente pela dificuldade 

em mudar respostas ou o foco de processamento apropriadamente, com prejuízo à auto-

regulação do indivíduo, conhecido como perseveração. 

 Este padrão de inflexibilidade, de modo geral, resulta em comportamentos repetitivos 

e não adaptativos. Por exemplo, o indivíduo que, apesar de feedback do meio de que seu 

comportamento é errado ou inadequado, continua a repeti-lo indiscriminadamente, 

perseverando no mesmo erro. O mesmo padrão também é observado no nível cognitivo; um 

exemplo é a percepção de imagens ambíguas, que permitem a representação de duas ou mais 

imagens diferentes. Indivíduos com lesões pré-frontais e problemas relacionados a 

inflexibilidade cognitiva encontram dificuldade em passar de uma representação para outra. 

Outro possível exemplo é a explicação de provérbios. Embora outras condições e dificuldades 

possam ter repercussões sobre o desempenho neste tipo de tarefa, como ocorre em casos de 

deficiência mental ou autismo, um padrão de inflexibilidade cognitiva também pode limitar a 

compreensão e explicação de provérbios, situação na qual o indivíduo fica limitado ao sentido 

concreto da frase, evidenciando sua incapacidade de abstração e acesso ao sentido figurado 

que a acompanha. Ou seja, é incapaz de regular e modular o foco de processamento e o 

comportamento e, deste modo, conformar este último às exigências e demandas do meio 

(GIL, 2002; LEZAK et al., 2004).  
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 Neste ponto parece pertinente retomar dois conceitos antes esboçados: atenção 

alternada e atenção dividida. Naquela seção verificou-se que a atenção dividida se refere à 

capacidade de dividir os recursos atencionais entre duas ou mais tarefas que são realizadas ao 

mesmo tempo, simultaneamente. Já na atenção alternada não há processamento simultâneo da 

informação; em vez disso, há uma alternância do foco atencional entre uma e outra tarefa 

(LEZAK et al., 2004; STERNBERG, 2008). A inserção do conceito de flexibilidade cognitiva 

complexifica ainda mais esta questão conceitual. Há, de fato, uma sobreposição entre os 

conceitos e mesmo algumas referências importantes (e.g. STRAUSS et al., 2006) sugerem os 

mesmos instrumentos, por exemplo, o Teste de Trilhas – parte B, tanto para avaliação da 

flexibilidade cognitiva quanto da atenção dividida.  

Não há na literatura pesquisada uma diferenciação explícita entre estes conceitos. 

Apesar disso é possível levantar algumas hipóteses. Por exemplo, atenção alternada e dividida 

são aspectos ou funções atencionais e, sendo assim, participariam de um estágio mais básico 

do processamento da informação, alocando recursos e permitindo o 

engajamento/desengajamento do indivíduo na tarefa e, assim, possibilitando a entrada da 

informação para níveis mais específicos de processamento. Por outro lado, a flexibilidade 

cognitiva atuaria em um desses níveis mais específicos ou profundos de análise; por exemplo, 

ao ponderar sobre distintas estratégias para se alcançar um objetivo específico, o indivíduo 

deve antecipar as conseqüências de cada uma delas, verificar se este resultado condiz com o 

objetivo em questão e selecionar, com base nestas informações, a estratégia mais adequada, 

inibindo as outras, ou seja, há neste ponto uma demanda executiva. É ainda possível que 

ambas, atenção dividida e alternada, estejam compreendidas dentro de um conceito mais 

amplo de flexibilidade cognitiva, que pode se valer de ambas as estratégias, dividir os 

recursos atencionais ou alternar o seu foco, dependendo da demanda imposta pela tarefa. A 

habilidade de flexibilidade cognitiva foi também avaliada na presente pesquisa. Para tanto, 

utilizou-se o Teste de Trilhas – partes A e B. 

 

 

1.5 Planejamento 

 

 

 A habilidade de planejar adequadamente uma seqüência de ações vias à concretização 

final de um objetivo é importante a muitos comportamentos no dia-a-dia do indivíduo 
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(PHILIPS; WYNN; MCPHERSON; GILHOOLY, 2001). De fato, o planejamento caracteriza 

base imprescindível ao comportamento complexo e à solução de problemas. Alguns passos ou 

componentes podem ser considerados à elaboração de um plano coerente de ação; por 

exemplo, didaticamente alguns autores têm identificado, neste construto, três componentes 

essenciais: (1) identificar o objetivo e desenvolver sub-objetivos, delimitando passos 

hierárquicos que conduzam até o alvo, (2) prever as conseqüências de suas escolhas e (3) 

determinar os passos necessários para atingir os sub-objetivos (GAZZANIGA et al., 2006). 

Durante todo este processo, faz-se também pertinente o monitoramento da consecução de 

passos vias ao objetivo. Deste modo, o planejamento é componente cognitivo central a 

qualquer tarefa de resolução de problemas, sobretudo àquelas que envolvem soluções 

originais, novas ou não rotineiras (KRIKORIAN; BARTOK; GAY, 1994) e requeiram a 

identificação e a organização de uma série de ações e elementos vias à realização do objetivo 

(LEZAK et al., 2004). 

Verifica-se que a habilidade de planejamento, diferentemente das outras habilidades 

executivas previamente descritas, caracteriza um processo complexo. Sua atuação depende, 

em certo grau, da ação integrada de outras funções. Por exemplo, em sua conceituação de 

funções executivas, Malloy-Diniz e colaboradores (2008) aludem que estas são solicitadas em 

situações nas quais são formulados planos de ação. Uma vez delimitada uma meta e elaborado 

um plano de ação adequado para alcançá-la, o indivíduo deve monitorar a realização de cada 

passo, corrigindo-o quando necessário; ao mesmo tempo, deve manter uma representação 

mental dos passos necessários à realização da tarefa e o foco atencional naquela que está 

realizando. Além, deve monitorar todos os sub-objetivos em curso, mudando ou alternando o 

foco entre eles de um modo coordenado. Lezak e colaboradores (2004) endossam ainda mais 

esta lista, argumentando que para adequado planejamento o indivíduo deve ainda ser capaz de 

conceitualizar e antecipar mudanças nas atuais circunstâncias, conceber alternativas, ou seja, 

deve ter flexibilidade cognitiva, deve ainda desenvolver uma estrutura conceitual que o 

oriente à direção almejada, o que pode impor forte demanda sobre a memória de trabalho. 

Além, capacidade de tomada de decisões, controle de impulsos, memória e atenção sustentada 

são fundamentais à elaboração e condução de qualquer plano. De fato, estes autores apontam 

que distúrbios em um ou mais destes processos podem comprometer o planejamento efetivo. 

Ou seja, a habilidade de planejamento pode ser considerada uma habilidade complexa, da qual 

participam outras funções, corroborando as idéias de Miyake e colaboradores (2000). 

 Mais recentemente, outra discussão tem vindo à pauta, a qual alude ao tipo ou natureza 

do planejamento envolvido em uma dada tarefa (GOEL, 2006). Assim, segundo Goel (2006), 
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uma importante distinção refere ao planejamento no mundo real e aquele requerido no 

laboratório. Ou seja, a natureza do planejamento requerido pelos testes neuropsicológicos 

padronizados difere substancialmente daquela requerida nas condições diárias, as quais, 

muitas vezes, apresentam importantes desafios a pacientes, por exemplo, com lesões cerebrais 

(LEZAK et al., 2004). Para Goel (2006), a diferença fundamental entre ambas as situações 

encontra-se no grau de estruturação de cada tarefa. Por exemplo, testes que acessam a 

habilidade de planejamento são altamente estruturados, com estados inicial e final 

especificados e regras delimitadas, enquanto que tarefas “do mundo real”, tal como preparar 

um jantar ou fazer compras, não possuem o mesmo grau de estruturação, compondo uma 

dissociação cognitiva e computacional do tipo de planejamento, na visão deste autor. 

Ainda segundo Goel, estudos de neuroimagem e com pacientes com lesões pré-

frontais tem corroborado a noção de que a esta dissociação cognitiva subjaz uma dissociação 

anatômica. Em artigo teórico o autor aponta diversas evidências que sugerem que o córtex 

pré-frontal direito tem importante papel em tarefas de planejamento não estruturadas, em que 

não há necessariamente respostas certas ou erradas; ao contrário, o córtex pré-frontal esquerdo 

parece mais implicado em tarefas estruturadas, incluindo o desempenho nos testes das torres, 

por exemplo. Outra distinção é referida em termos de componentes do planejamento, ou seja, 

uma atividade cognitiva ou ato de planejar propriamente dito e uma atividade ou componente 

mais afetivo, que envolve a iniciativa, a execução do plano. Na mesma revisão, o autor traz 

evidências de que o córtex pré-frontal dorso-lateral tem papel importante no componente 

cognitivo da tarefa, ou seja, no planejamento em si; enquanto que a região orbitofrontal do 

córtex pré-frontal desempenharia um papel mais afetivo, sendo importante em transpor o 

plano elaborado em ação (GOEL, 2006). De fato, alguns estudos de caso corroboram esta 

conclusão. Damásio (1994) (re)discute o clássico caso de Phineas Gage, operário que teve seu 

córtex pré-frontal orbitofrontal atravessado por uma barra de ferro. Após a lesão, que também 

provocou uma mudança abrupta em sua personalidade, Gage tornou-se incapaz de executar, 

operacionalizar planos. Por sua vez, Goel e Grafman (2000) apresentam o caso de PF, 

arquiteto que após lesão pré-frontal dorso-lateral predominante à direita, apesar de reconhecer 

que uma tarefa proposta de redesenhar um ambiente de trabalho era muito simples, falhava na 

mesma em decorrência da dificuldade em formular um adequado plano de ação.  

 Ambas as classes de planejamento, em situações estruturadas e não-estruturadas, bem 

como as relações que travam entre si, necessitam maior investigação e estudos de validade 

ecológica podem lançar luz sobre estes aspectos, sobretudo as relações entre o desempenho 

em testes estruturados e situações do “mundo real”. Antes, porém, é necessário e útil prover 
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evidências de validade de tais instrumentos, ditos tarefas estruturadas. Com relação à asserção 

de Goel (2006) atinente aos componentes do planejamento, quais sejam a formulação e a 

execução do plano, esta corrobora a concepção de planejamento enquanto uma habilidade 

complexa e é razoável concluir que a performance em tarefas de planejamento seja função de 

ambos.  

 Nesta pesquisa, a habilidade de planejamento será avaliada com uso do Teste da Torre 

de Londres. Intenta-se verificar como esta habilidade se desenvolve na progressão das séries 

do ensino fundamental e estabelecer qual a influência ou efeito das demais habilidades, isto é, 

atenção, controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva sobre a habilidade 

de planejamento, partindo-se do pressuposto de que o planejamento é uma habilidade 

complexa que demanda a operação de outros sub-domínios de funções executivas.  

 

 

1.6 Monitoramento 

 

 

 Apesar da atuação integrada e coordenada de todas as habilidades supramencionadas, 

o desempenho efetivo do comportamento complexo e direcionado a metas está ainda atrelado 

à capacidade do indivíduo em efetuar um auto-monitoramento e, por conseguinte, regular e 

corrigir o curso de seu comportamento e cognição (LEZAK et al., 2004). De fato, um sistema 

de monitoramento parece atuar no nível superior de uma hierarquia atencional, monitorando e 

coordenando o processamento da informação por meio de módulos especializados. Ou seja, 

durante o curso de uma ação via a um objetivo, o sistema de monitoramento poderia detectar 

uma situação geradora de conflito ou um erro; face à correção e regulação desse 

comportamento, o sistema poderia alocar recursos de processamento extras à tarefa em 

questão, sua atuação poderia assim modular a atividade de outras áreas corticais, facilitando 

ou inibindo seu engajamento em direção à resolução do conflito ou correção do erro. Tal 

atuação retrata uma rede de controle executivo (GAZZANIGA et al., 2006).  

 Estes mesmos autores associam esta habilidade de monitoramento e controle executivo 

ao córtex cingulado anterior e afirmam que tal princípio caracteriza o chamado Sistema 

Supervisor Atencional (SSA). Tal sistema, proposto originalmente por Shallice, é responsável 

pelo monitoramento das ações em curso e operações de controle que lhe permitem regular, de 

modo adaptativo e consoante às contingências e demandas ambientais, o processamento 
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cognitivo e, por conseguinte, o comportamento do indivíduo (GAZZANIGA et al., 2006). 

Dentre as principais situações que requerem monitoramento e eventual regulação, ou seja, que 

demandam a atuação do SSA, Gazzaniga e colaboradores (2006) apontam aquelas 

caracterizadas por alto nível de dificuldade e novidade, além daquelas que requerem a 

superação de respostas habituais, preponderantes ou automáticas em detrimento de outra nova 

e ocasiões em que há necessidade de correção de erros. Verifica-se que todas as estas 

circunstâncias são caracterizadas por altas demandas atencionais. 

  Alterações neste sistema podem minar o desempenho em qualquer tipo de tarefa 

executiva. Assim, apesar de poucos instrumentos prestarem-se à avaliação do auto-

monitoramento per se, prejuízos nesta habilidade podem tornar-se evidentes em fracasso em 

um número de testes neuropsicológicos de funções executivas. Por exemplo, em tarefas de 

fluência o auto-monitoramento torna-se fundamental na evitação da repetição da resposta e 

alterações nesta habilidade incorrerão certamente em desempenho prejudicado na tarefa 

(LEZAK et al., 2004). 

 Dada a dificuldade em tomar a habilidade de monitoramento isoladamente, ou ao 

menos de forma relativa, esta não é avaliada no presente estudo. No entanto, dada sua 

importância ao comportamento adaptativo, sua apresentação nesta introdução era necessária.

 Antes, porém, de encerrar este capítulo, cabe mencionar outra habilidade que embora 

não contemplada em um tópico específico desta introdução, é todavia algumas vezes referida 

como participante dos processos executivos, a habilidade de fluência. Esta, como o próprio 

nome deixa explícito, refere-se à capacidade de fluidez, de produzir respostas variadas e 

rapidamente, sejam estas verbais ou não-verbais, ou seja, de emitir comportamentos em 

seqüência, consoante a determinadas regras (MALLOY-DINIZ et al., 2008). 

 Emitir comportamentos variados e rapidamente pode requerer uma série de 

habilidades, principalmente quando, somado a isto, tem-se a necessidade de adaptar estas 

respostas a regras ambientais. Esta questão será abordada em tópico referente à avaliação da 

habilidade de fluência, porém, somente para ilustrar estes ditos, tem-se que a produção 

seqüencial de qualquer comportamento necessita manter e atualizar constantemente a 

memória, de modo a não repetir aqueles já emitidos, selecionar o estímulo relevante ou regra 

que guiará a produção dos comportamentos, inibir as respostas erradas ou já emitidas, ter 

flexibilidade suficiente para gerar novas respostas e não repetir os mesmos padrões 

comportamentais e, continuamente, monitorar essa produção. A habilidade de fluência, 

portanto, parece caracterizar uma habilidade complexa, da qual diversos processos co-

participam para sua atuação efetiva. Lezak e colaboradores (2004), por exemplo, estabelecem 
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uma relação teórica interessante entre a habilidade de fluência e a de flexibilidade cognitiva. 

Os autores arguem que a capacidade de produzir várias e diferentes idéias, fundamental às 

tarefas de fluência, caracterizam o chamado pensamento divergente. Este, por sua vez, guarda 

grande analogia com a flexibilidade cognitiva. Esta relação, fluência e flexibilidade cognitiva, 

assim como com as demais habilidades, é testada empiricamente na presente pesquisa. 

Em suma, e à guisa de finalização da primeira parte desta dissertação, todas as 

habilidades até aqui apresentadas participam dos processos das chamadas funções executivas, 

cuja atuação integrada possibilita a regulação e o controle e orienta o comportamento 

complexo, em uma constante interação com as demandas ambientais. Como é plausível inferir 

desta revisão, a multidimensionalidade do construto contribui à complexidade de sua 

compreensão e, não diferente, de sua avaliação. Nos próximos capítulos procurou-se ampliar 

os conhecimentos até aqui esboçados, abordando aspectos do substrato neuroanatofisiológico 

das funções executivas, sua trajetória desenvolvimental, alterações em diversos quadros 

patológicos e sua avaliação. 

 
 



27 

 

SUBSTRATO NEUROANATOMOFISIOLÓGICO  

DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS 
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2 SUBSTRATO NEUROANATOMOFISIOLÓGICO DAS FUNÇÕES 

EXECUTIVAS 

 

 

O substrato neuroanatômico das funções executivas envolve principalmente o córtex 

pré-frontal, porção anterior à área pré-motora do lobo frontal (GAZZANIGA et al., 2006; 

GIL, 2002; LENT, 2001; MALLOY-DINIZ et al., 2008). Tal estrutura, aquisição filogênica 

dos mamíferos, encontra-se mais desenvolvida na espécie humana do que em qualquer outra 

e, tanto sob uma perspectiva filogênica, quanto ontogênica, seu curso maturacional segue uma 

direção similar. Esta é a estrutura cerebral a atingir maturação mais tardiamente no ciclo vital 

e este amadurecimento está relacionado ao desenvolvimento das funções executivas 

(ESTÉVEZ-GONZÁLEZ; GARCÍA-SÁNCHEZ; BARRAQUER-BORDAS, 2000; 

PAPAZIAN; ALFONSO; LUZONDO, 2006), tema que será abordado no capítulo seguinte.  

Considerando-o como um todo, o córtex pré-frontal guarda múltiplas e recíprocas 

conexões com inúmeras estruturas do encéfalo, corticais e subcorticais. É geralmente dividido 

em três áreas, o córtex pré-frontal lateral ou dorsolateral, o córtex cingulado anterior e a área 

ventromedial, também designada por córtex orbitofrontal (GAZZANIGA et al., 2006; GIL, 

2002; LENT, 2001; MALLOY-DINIZ et al., 2008). Estas três regiões podem ser observadas 

na Figura 1, a seguir. 

 

 

 

Figura 1: Ilustração das três áreas que compõem o córtex pré-frontal em vista supero-lateral (à 

esquerda), delineando o córtex pré-frontal dorsolateral e ventromedial, e vista medial (à direita), 

delineando o córtex pré-frontal ventromedial e cingulado anterior (Retirado de LENT, 2001, pág. 673). 
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Para além desta divisão anatômica, autores como Elliot (2003) sugerem que o córtex 

pré-frontal não é uma região homogênea, ou seja, há algum grau de segregação também  

funcional entre as regiões pré-frontais apresentadas anteriormente. Em artigo teórico, a autora 

traz evidências de diversos estudos que sugerem que tal segregação reflete tanto uma 

especificidade com relação ao tipo de material a ser processado, havendo uma tendência do 

hemisfério esquerdo a processar material lingüístico, enquanto o direito parece engajar-se em 

demandas de conteúdo visoespacial, quanto uma especificidade com relação ao tipo de 

processamento envolvido, o que está em consonância com outros autores (e.g. GAZZANIGA 

et al., 2006; GIL, 2002, MALLOY-DINIZ et al., 2008). Ou seja, as diferentes regiões do 

córtex pré-frontal mediam distintos aspectos do comportamento adaptativo (ELLIOT, 2003).  

De fato, o córtex orbitofrontal, ou ventromedial como aparece na Figura 1, está mais 

envolvido em aspectos emocionais e mesmo relacionados à personalidade e comportamento 

social. Um exemplo típico de lesão nesta região é o clássico caso de Phineas Gage, um 

trabalhador responsável e respeitado que em um acidente, no qual uma barra de ferro se 

projetou sobre sua face, teve seu córtex orbitofrontal destruído. Sobrevivente ao ocorrido, 

Gage experimentou alterações profundas de comportamento e de personalidade, tornando-se 

irresponsável, impulsivo, instável, grosseiro e debochador (DAMÁSIO, 1994; GAZZANIGA 

et al., 2006; GIL, 2002; LENT, 2001; MALLOY-DINIZ et al., 2008); conforme seus colegas 

relatavam àquela época, “Gage não era mais o Gage” (GIL, 2002, p. 157). 

De maior interesse neste projeto, no entanto, figuram as duas outras áreas, o córtex pré-

frontal dorsolateral e o córtex cingulado anterior, responsáveis pelos processos e operações 

das funções executivas. A região dorsolateral mantém conexões com áreas associativas 

parietais, occipitais e temporais, além de conexões com o cingulado anterior e córtex 

orbitofrontal e regiões subcorticais, incluindo gânglios basais e tálamo (ESTÉVEZ-

GONZÁLEZ et al., 2000) e está implicada nos mecanismos de memória de trabalho, filtragem 

dinâmica da informação, abarcando os processos de atenção seletiva e inibição, planejamento 

e flexibilidade cognitiva (GAZZANIGA et al., 2006; GIL, 2002; LENT, 2001; MALLOY-

DINIZ et al., 2008). Por sua vez, o córtex cingulado anterior, conectado ao córtex pré-frontal 

dorsolateral e a estruturas límbicas, sobretudo do lobo temporal medial, suporta a operação de 

um sistema atencional executivo, monitorando a execução da tarefa pelas demais regiões 

cerebrais (GAZZANIGA et al., 2006; GIL, 2002; LENT, 2001; MALLOY-DINIZ et al., 

2008). Estudos de neuroimagem têm corroborado esta noção (LAZERON et al., 2000; 

MOLL; OLIVEIRA-SOUZA; MOLL; BRAMATI; ANDREIULO, 2002; NEE; WAGER; 
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JONIDES, 2007; SIMMONDS; PEKAR; MOSTOFSKY, 2008; WALTON; DEVLIN; 

RUSHWORTH, 2004; ZAKZANIS; MRAZ; GRAHAM, 2005). 

Por exemplo, os estudos de Zakzanis e colaboradores (2005) e de Moll e colaboradores 

(2002) delinearam as áreas associadas com o desempenho na Parte B versus a Parte A do 

Teste de Trilhas. Em ambos os estudos, o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo apresentou 

atividade durante a parte B da tarefa. Outras regiões também apresentaram atividade, estando 

de algum modo implicadas no processamento sob mensuração, entre elas, o cingulado 

anterior, além de regiões parietais, como o sulco intraparietal bilateralmente e os giros 

temporal superior e temporal medial esquerdos. Também Simmonds e colaboradores (2008) 

evidenciaram a participação do córtex pré-frontal dorsolateral em tarefas Go/No-go que 

conferiam demanda sobre a memória de trabalho. Estes autores verificaram que estas tarefas 

demonstram distintos padrões de ativação, com o circuito parietal e pré-frontal dorsolateral 

direito ativando-se apenas nas condições mais complexas, cujas demandas sobre a memória 

de trabalho eram maiores. Além deste circuito, verificaram a ativação da área motora 

suplementar nas tarefas Go/No-go independentemente das suas demandas de memória de 

trabalho. A área motora suplementar é conectada com regiões do córtex pré-frontal e os 

autores inferem que exerça um importante papel na seleção do comportamento apropriado e 

na inibição de resposta.  

Nesta mesma linha de investigação, Lazeron e colaboradores (2000) identificaram 

ativação bilateral tanto do córtex pré-frontal dorsolateral quanto do cingulado anterior 

associada à realização do Teste da Torre de Londres. Além destas regiões, também o cúneos e 

pré-cúneos, a área opercular frontal da ínsula, os giros supramarginal e angular esquerdos no 

lobo parietal e cerebelo apresentaram atividade associada à realização do teste. Por sua vez, 

outro estudo proveu evidências empíricas do envolvimento do giro cingulado anterior na 

tomada de decisão e monitoramento. Utilizou-se uma tarefa que envolvia tomar uma decisão e 

escolher uma resposta e monitorar o feedback resultante, afim de determinar a regra vigente 

na tarefa, o que os autores aludiram como avaliar as conseqüências do ato deliberado. 

Naquele estudo, apesar de, a exemplo dos anteriores, diversas regiões do cérebro serem 

ativadas, uma dissociação foi encontrada. Verificou-se que a ativação do córtex cingulado 

anterior estava associada ao monitoramento da decisão tomada pelo próprio indivíduo, ou 

seja, voluntária; ao passo que quando o participante era instruído a dar uma resposta 

determinada, era o córtex orbitofrontal que era ativado. Para os autores, o resultado é 

indicativo de que diferentes circuitos mediam a habilidade de avaliar as conseqüências das 

ações praticadas, com o cingulado anterior envolvido apenas quando tais ações são 



31 

 

deliberadas e partem da volição e tomada de decisão do próprio indivíduo (WALTON et al., 

2004). 

Consoante a todos esses achados, um estudo de meta-análise recente (NEE; WAGER; 

JONIDES, 2007) demonstrou ativação de ambas as regiões, córtex pré-frontal dorsolateral e 

cingulado anterior, em participantes adultos saudáveis que realizavam tarefas que impunham 

demanda sobre a resolução de interferência, ou seja, envolvia a seleção dos estímulos 

relevantes e a capacidade em inibir aqueles irrelevantes à tarefa. Foram examinados 47 

estudos de neuroimagem funcional que utilizavam seis diferentes instrumentos designados à 

avaliação da resolução de interferência, incluindo entre eles uma versão do teste de Stroop. 

Apesar de, quando analisados separadamente, ou seja, agrupando-se os estudos por teste 

utilizado, os resultados apontarem padrões diferenciais de ativação cerebral, possivelmente 

refletindo as demandas de cada teste específico, quando considerados em conjunto os 

resultados evidenciaram ativação bilateral do córtex pré-frontal dorsolateral e cingulado 

anterior, o que corrobora os apontamentos teóricos de Gazzaniga e colaboradores (2006), Gil 

(2002), Lent (2001) e Malloy-Diniz e colaboradores (2008) acerca do envolvimento funcional 

de tais áreas. Porém, para além destas regiões pré-frontais, análises de densidade revelaram 

picos de atividade, bilateralmente, no giro frontal inferior, córtex parietal posterior e ínsula 

anterior. Ou seja, novamente, outras regiões cerebrais figuraram implicadas na resolução das 

tarefas. 

 Dos estudos sumariados acima, verifica-se que, apesar do importante papel do córtex 

pré-frontal nas funções executivas, seria simplista afirmar que tal estrutura é a única 

responsável por todos os processos executivos. Diversas outras estruturas cerebrais participam 

e possibilitam estes processos, compondo uma rede integrada, mutuamente interativa, porém 

na qual regiões pré-frontais assumem posição hierárquica de controle, recrutando processos e 

funções específicas por meio da mediação de outras estruturas cerebrais e, além, monitorando 

sua execução. De fato, segundo Elliot (2003), com o aumento da demanda de uma tarefa, o 

córtex pré-frontal é capaz de recrutar outras regiões cerebrais para dar conta do processo em 

foco. 

Esta concepção é consistente com a de Malloy-Diniz e colaboradores (2008). Estes 

autores utilizam uma analogia do córtex pré-frontal com um general ou maestro, 

coordenando, por meio de suas interconexões, outras estruturas e sistemas neurais. Nesta 

perspectiva, o córtex pré-frontal não deve ser tomado como substrato único das funções 

executivas, faz-se relevante considerar o circuito pré-frontal integrado e suas diversas 
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conexões com regiões corticais e subcorticais, conexões estas nas quais a dopamina e 

norepinefrina figuram como os neurotransmissores mais implicados.  

De fato, enquanto um sistema distribuído, há evidências de que regiões posteriores do 

córtex e estruturas subcorticais estejam envolvidas e possam mesmo mediar alguns processos 

executivos. Assim, o adequado funcionamento executivo depende não somente da integridade 

pré-frontal, mas também de outras estruturas e suas interconexões. Esta concepção é plausível 

com as alterações executivas observadas em uma diversidade de quadros, como esquizofrenia, 

depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, entre outros (ESTÉVEZ-GONZÁLEZ et al., 

2000). Elliot (2003) traz outros exemplos; a autora menciona o funcionamento do circuito 

corticoestriatal, mediado pela dopamina. A alteração de tal circuito, típica do Mal de 

Parkinson, parece relacionada aos prejuízos executivos também observados nestes pacientes. 

Essa também é a concepção adotada por Sammer, Reuter, Hullmann, Kaps e Vaitl (2006), 

segundo os quais a alteração do circuito estriado-pré-frontal pode ser a responsável pelas 

dificuldades executivas observadas neste quadro; os mesmos autores citam que estudos tem 

observado hipometabolismo pré-frontal, especificamente ventromedial, em pacientes com 

Mal de Parkinson durante desempenho em tarefas executivas. Disto, pode-se depreender que 

as dificuldades executivas destes pacientes são devidas a uma disfunção pré-frontal e não 

secundárias à alteração motora que lhe impediriam ou prejudicariam a execução do plano de 

ação. Elliot complementa; para além de pacientes com lesões pré-frontais e desordens em 

núcleos da base, alterações nas funções executivas também são relatadas em quadros como 

demência frontal, Doença de Alzheimer, demência associada à AIDS e transtornos 

psiquiátricos. Noções consistentes com a concepção de uma rede funcional (ELLIOT, 2003). 

Como fica claro ao término deste tópico, a noção endossada nesta dissertação 

antagoniza deliberadamente com as posições extremas defendidas nos séculos XIX e XX, 

presentes no debate entre localizacionistas e globalistas. Para os primeiros, as funções 

psíquicas estavam localizadas em regiões específicas do cérebro; por sua vez, os últimos, 

contrários a essas idéias, sustentavam a noção de que os processos psíquicos seriam oriundos 

de uma integração funcional do cérebro como um todo. A compreensão compartilhada por 

este estudo, no entanto, advém do abandono de posições tão extremistas, a partir do qual 

prevaleceu a concepção de uma organização do encéfalo em regiões especializadas 

funcionalmente, porém amplamente interconectadas e operando de forma integrada. Ou seja, 

as funções mentais complexas são viabilizadas pelas conexões e processamentos, seriais e 

paralelos, de diversas outras regiões cerebrais, especializadas em operações mais elementares 
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(GAZZANIGA et al., 2006; KRISTENSEN, ALMEIDA; GOMES, 2001), o que, novamente, 

ratifica a noção de rede funcional de Elliot (2003). 

Um artigo de revisão relativamente recente corrobora este entendimento. Naquele 

trabalho, Alvarez e Emory (2006) revisaram, separadamente, uma série de estudos que 

utilizaram testes classicamente relatados à avaliação das funções executivas, o Wisconsin 

Card Sorting Test (WCST), Stroop e teste de fluência verbal, versão fonêmica. Para cada 

instrumento, foram revisados estudos de lesões cerebrais e imageamento funcional. Os 

resultados foram análogos para os três instrumentos, apontando que os testes são sensíveis, 

porém não específicos às alterações ou ao funcionamento pré-frontal. Ou seja, nos estudos de 

lesões, os testes eram sensíveis às alterações pré-frontais, porém não diferenciavam estes 

pacientes de controles com lesões não-frontais, denotando sua baixa especificidade. 

Analogamente, os estudos de neuroimagem demonstraram a sensibilidade dos instrumentos, 

sendo verificada a ativação de regiões pré-frontais durante a execução dos testes, porém, 

novamente, apresentaram baixa especificidade, com diversas outras regiões não-frontais 

ativando-se e participando do processo de resposta aos instrumentos. Com estes resultados os 

autores rebatem o uso errôneo do termo „testes do lobo frontal‟ enquanto sinônimo de „testes 

de funções executivas‟ e vão além de uma abordagem meramente localizacionista. Sobretudo, 

corroboram a noção enfatizada nesta seção, de que, embora cerne do funcionamento 

executivo, os lobos frontais participam de uma rede integrada e hierárquica, cuja ação 

articulada culmina no funcionamento adaptativo e nas habilidades executivas do indivíduo. 

Porém, é ainda possível levantar algumas críticas ao estudo e suas conclusões. Por exemplo, 

com relação ao teste de Stroop não fica claro se os estudos considerados à meta-análise 

ponderaram o desempenho apenas na condição incongruente ou congruente, se ambas ou se 

apenas o efeito de interferência. Talvez resultados mais consistentes pudessem ser 

encontrados analisando-se somente o que é específico à condição de interferência 

(incongruente - congruente), ou seja, o que representa de fato a demanda executiva do teste. O 

mesmo se aplica aos outros testes; no teste de fluência, por exemplo, uma medida mais pura 

da demanda executiva no instrumento poderia ser aferida por meio da comparação de uma 

condição de repetição versus fluência. Estas são algumas questões que permanecem em 

aberto; é inegável que diversas outras regiões cerebrais participam do desempenho em tarefas 

executivas, mas muitas delas estão envolvidas no processamento visual ou auditivo dos 

estímulos apresentados pelo teste por exemplo, não propriamente co-participam do 

processamento de sua demanda executiva. O próximo tópico abordará como tais processos 

executivos se desenvolvem.  
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3 TENDÊNCIAS DESENVOLVIMENTAIS DAS HABILIDADES 

ENVOLVIDAS NAS FUNÇÕES EXECUTIVAS 

 

 

Estudos do desenvolvimento estrutural do cérebro têm evidenciado que o córtex pré-

frontal é uma das regiões corticais que atinge maturidade mais tardiamente no ciclo da vida 

(DURSTON; CASEY, 2006) e autores sugerem que, conforme estes circuitos amadurecem, 

podem sustentar o desenvolvimento de novas capacidades cognitivas (GAZZANIGA; 

HEATHERTON, 2005). Segundo os mesmos autores, há evidências de que o 

desenvolvimento cognitivo observado durante a adolescência está relacionado principalmente 

a uma maior capacidade de controle cognitivo, tal como a habilidade de selecionar estímulos 

frente a distratores e inibir respostas desadaptativas. Além disso, a circuitaria das áreas pré-

frontais tem sido implicada em ações direcionadas a objetivos, portanto, sugere-se que o 

desenvolvimento desta circuitaria esteja relacionado ao desenvolvimento cognitivo implicado 

em ações direcionadas a metas em crianças e adolescentes (DURSTON; CASEY, 2006).  

De forma análoga à maturação neurológica do córtex pré-frontal, comparada às demais 

funções cognitivas, as funções executivas atingem maturidade mais tardiamente no ciclo vital 

(MALLOY-DINIZ et al., 2008).  De fato, segundo Mahone e Silverman (2008), os períodos 

de desenvolvimento das funções executivas encontram alta correspondência com os períodos 

de maturação do córtex pré-frontal e de suas conexões subcorticais. Papazian e colaboradores 

(2006) delimitam alguns importantes períodos deste desenvolvimento. Segundo revisão destes 

autores, já aos 12 meses de idade se inicia lentamente a aquisição das funções executivas. 

Subsequentemente, há um aumento progressivo em algumas destas habilidades com a idade. 

Identificou-se também um pico no desenvolvimento das funções executivas aos quatro e outro 

aos 18 anos de idade com posterior estabilização na vida adulta e declínio na velhice. 

Também o volume do córtex pré-frontal estabiliza-se e atinge o valor típico do adulto aos 18 

anos de idade. 

De fato, há evidências de que mudanças na estrutura e padrão de atividade cerebral 

ocorrem em paralelo com mudanças na cognição, sugerindo uma relação entre estes fatores. 

Dados de neuroimagem sobre o desenvolvimento do controle cognitivo sugerem que o 

desenvolvimento cognitivo é suportado por mudanças no padrão de atividade cerebral, 

incluindo aumento de atividade em áreas críticas, atenuação em outras, mudanças na extensão 

da ativação e mudanças na lateralização. Conclusão da mesma revisão alude ao fato que 
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algumas destas mudanças desenvolvimentais podem incluir a possibilidade de processamento 

online da informação por algumas regiões cerebrais, com o envolvimento de outras áreas 

sendo reduzido. Na visão destes autores, tal fato pode estar relacionado às mudanças nas 

estratégias cognitivas usadas pelos indivíduos na resolução de tarefas (DURSTON; CASEY, 

2006).  

Assim, não apenas mudanças estruturais, como as relacionadas por exemplo à 

maturação neurológica, estão implicadas no desenvolvimento do funcionamento executivo. 

Também mudanças no padrão de funcionamento neurológico tem sido investigadas e 

relacionadas ao desenvolvimento das habilidades executivas, ou do controle cognitivo, como 

alguns autores colocam (DURSTON; CASEY, 2006; LAMM; ZELAZO; LEWIS, 2006). Por 

exemplo, o estudo de Lamm e colaboradores (2006) evidenciou os correlatos neurais do 

desenvolvimento do controle cognitivo em crianças e adolescentes. Os autores utilizaram uma 

medida eletrofisiológica, o potencial relacionado a evento (PRE), para mensuração do 

componente frontal N2 durante uma tarefa tipo Go/No Go. O N2 é tomado em diversos estudos 

como um índice de controle cognitivo, especialmente em adultos. As medidas obtidas deste 

componente foram então examinadas em relação à idade (crianças versus adolescentes) e 

medidas independentes de funções executivas (alto versus baixo desempenho).  

Sumariando os achados deste estudo, verificou-se que a localização estimada da fonte de 

atividade N2 era o córtex orbitofrontal e cingulado para crianças e adolescentes. No entanto, a 

localização no cingulado era mais anterior em participantes de alto desempenho, o que provê 

evidências de que a frontalização da atividade do giro cingulado pode estar relacionada com o 

desenvolvimento do controle cognitivo e, conforme afirmam os autores, pode ser instrumental 

deste desenvolvimento. Também, esta localização da fonte orbitofrontal se mostrou mais 

lateralizada à direita em adolescentes e, inversamente, lateralizada à esquerda em crianças. 

Além, verificou-se que a amplitude de N2 estava associada com aspectos das medidas de 

funções executivas, enquanto que a latência de N2 associava-se à idade. Os autores 

concluíram, de modo geral, que amplitude e latência de N2 diminuem com a idade, o que pode 

refletir o desenvolvimento do controle cognitivo. As mudanças na localização dos geradores 

neurais de N2, caracterizadas por uma frontalização da fonte do cingulado e lateralização direita 

da fonte orbital, parecem também relacionados ao desenvolvimento das funções executivas 

(LAMM et al., 2006).  

 Porém, o desenvolvimento de tais funções não segue uma trajetória única. Ao 

contrário, em artigo de revisão, Durston e Casey (2006), apontam para trajetórias 

desenvolvimentais diferenciais para o controle cognitivo, sendo que habilidades mais simples, 
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como a requerida em uma tarefa de detecção de alvo, parecem ter cursos desenvolvimentais 

mais curtos comparado a habilidades mais complexas. Estes apontamentos são corroborados 

por outros estudos, sumariados a seguir. Também Davidson e colaboradores (2006) referem 

que a „cognição madura‟, da qual participam as habilidades de memória de trabalho, controle 

inibitório e flexibilidade cognitiva, parece não ser atingida na infância ou mesmo na 

adolescência. É importante, portanto, considerar aspectos desenvolvimentais, de modo que 

algumas importantes questões possam ser elucidadas. Em que momento do desenvolvimento 

as habilidades envolvidas nas funções executivas podem ser consideradas (se é que assim o 

podem) consolidadas? A trajetória desenvolvimental das funções executivas é comum a todas 

suas habilidades? Qual a importância ou implicação prática deste conhecimento? Estas são 

algumas das questões que este tópico tentará abarcar. 

Estudos já têm provido evidências de uma longa trajetória desenvolvimental das 

funções executivas e de que as diversas habilidades envolvidas neste construto mais amplo 

seguem tendências desenvolvimentais distintas, o que sugere uma dissociação entre elas 

(DAVIDSON et al., 2006; HUIZINGA; DOLAN; VAN DER MOLEN, 2006). O estudo de 

Huizinga e colaboradores (2006), por exemplo, investigou as mudanças relacionadas à idade 

em três habilidades das funções executivas, memória de trabalho, inibição e flexibilidade, 

utilizando a abordagem tradicional (variância) e também a abordagem da variável latente. Sob 

esta última abordagem se enquadram procedimentos estatísticos mais sofisticados, como a 

Modelagem de Equação Estrutural (MEE) e as variáveis em análise são os próprios construtos 

subjacentes aos escores de teste utilizados na abordagem tradicional. O estudo investigou 

também o efeito das habilidades executivas mensuradas sobre o desempenho em testes 

complexos, como o Wisconsin Card Sorting Test (WCST) e o Teste da Torre de Londres 

(TL). 

Os autores encontraram que os participantes dos grupos de sete e 11 anos diferiam 

significativamente dos participantes do grupo de 21 anos em memória de trabalho, 

flexibilidade e inibição. O grupo de 15 anos somente diferenciou-se do grupo de 21 em 

memória de trabalho. Ou seja, enquanto as habilidades de flexibilidade cognitiva e controle 

inibitório parecem atingir níveis de maturidade na adolescência, a memória de trabalho segue 

um curso mais prolongado de desenvolvimento até a idade adulta. O resultado da MEE 

também evidenciou que as habilidades memória de trabalho, inibição e flexibilidade são 

distintos, mas moderadamente correlacionados ao nível de variável latente. Isto, somado às 

diferentes tendências desenvolvimentais identificadas, prove suporte à noção da natureza não-
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unitária ou multifacetada das funções executivas (HUIZINGA et al., 2006), como já 

evidenciado em outros estudos (MIYAKE et al., 2000). 

Apenas em relação à habilidade de inibição as análises de variância revelaram distintas 

trajetórias desenvolvimentais e a MEE não permitiu derivar uma variável latente “inibição”, 

sendo as análises subseqüentes conduzidas com as variáveis manifestas. Tal fato pode estar 

relacionado à versão específica do Teste de Stroop utilizada para avaliação da inibição. Esta 

versão impõe forte demanda sobre a memória de trabalho, o que talvez possa explicar as 

baixas correlações e mesmo correlações negativas evidenciadas entre os desempenhos nos 

testes de inibição, inviabilizando a extração de uma variável latente correspondente. Isto 

remete a outra importante questão atinente à avaliação das funções executivas, o problema da 

tarefa impura, que será brevemente mencionado posteriormente. 

A performance nos testes complexos utilizados (WCST e TL), por sua vez, atinge 

nível adulto de desempenho entre 11 e 21 anos, dependendo do índice ou tipo de escore 

utilizado. Por exemplo, a proporção de erros perseverativos e de respostas conceituais 

(WCST), assim como tempo de planejamento e número de movimentos adicionais (TL) 

atingem nível adulto de desempenho na adolescência, enquanto que o escore número de 

categorias completadas (WCST) e número de solução perfeitas (TL) aumentam até a idade 

adulta.  

Ainda em relação aos testes complexos, análise de regressão evidenciou que a 

habilidade de memória de trabalho relacionava-se fortemente à proporção de erros 

perseverativos no WCST, sendo, portanto, fator de importante contribuição à performance 

neste instrumento, o que contradiz os dados de pesquisa prévia, que apontou a flexibilidade 

como fator de maior contribuição no desempenho no WCST (MIYAKE et al., 2000). Para o 

TL, o desempenho no teste de Stroop, no grupo de 21 anos, é forte preditor da eficiência de 

solução dos itens, corroborando os achados de Miyake e colaboradores (2000). Os autores 

concluem que a performance no TL nos três grupos de crianças (sete, 11 e 15 anos) sugere 

que estes podem estar utilizando-se de diferentes estratégias para solução das tarefas 

requeridas em comparação com o grupo de jovens adultos. A mesma explicação pode ser 

aplicada ao entendimento da divergência entre estes resultados e os de Miyake e 

colaboradores (2000) com relação ao WCST, considerando que a amostra destes últimos 

autores era composta somente por indivíduos adultos.  

 Dados empíricos acerca das tendências desenvolvimentais das funções executivas 

também são esboçadas por Davidson e colaboradores (2006), corroborando parcialmente os 

achados de Huizinga e colaboradores (2006). Os autores utilizaram uma tarefa baseada no 
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paradigma Simon Task, no qual a resposta à característica relevante do estímulo sofre 

interferência da localização espacial do estímulo (aspecto não relevante para a tarefa), 

caracterizando o “Efeito Simon” ou efeito de incompatibilidade espacial. Tal efeito pode ser 

compreendido como o custo ou esforço para inibir o impulso de responder ao mesmo lado que 

a localização espacial do estímulo. Quatro blocos adicionais foram baseados nesta tarefa 

original, porém, permitiam manipular os requerimentos de memória de trabalho, controle 

inibitório e flexibilidade exigidos para sua realização. 

 Corroborando a noção de que o desenvolvimento das funções executivas segue um 

prolongado percurso, verificou-se que, de modo geral, crianças de 13 anos de idade ainda não 

apresentam performance compatível ao nível de desempenho adulto. O efeito de 

incompatibilidade espacial foi mais elevado nos participantes mais jovens e, mesmo aos 13 

anos de idade, participantes ainda apresentavam grande efeito de incompatibilidade espacial 

quando comparados à amostra adulta. Deste modo, os autores constataram que a habilidade de 

controle inibitório é bastante incipiente em crianças mais jovens com 4 anos de idade, enquanto 

que crianças com idade intermediária, a partir dos 6 anos, começam a exercer melhor controle 

demandando, porém, maior esforço do que crianças mais velhas ou adultos. Atinente à 

flexibilidade cognitiva, esta mostrou uma longa progressão desenvolvimental, sendo que, 

mesmo as crianças com 13 anos ainda não atingiram nível adulto de desempenho. Com 

relação a estes últimos, mesmo tarefas consideradas de difícil realização para as crianças, as 

quais requeriam flexibilidade cognitiva e inibição de resposta, não eram de difícil realização 

para adultos, se as demandas de memória fossem mínimas.  Por outro lado, a tarefa que 

requeria inibição e memória de trabalho em um contexto de mudança de regra (demanda 

sobre flexibilidade) se apresentou como a mais difícil para todas as idades, inclusive para os 

adultos, ou seja, estes apresentaram maior custo frente às demandas de memória.  

Um achado interessante deste estudo refere-se à mudança observada na acurácia e, 

sobretudo, no tempo de reação no decorrer da idade dos participantes. Em muitos itens ou 

condições do teste era esperado, por exemplo, um declínio no tempo de reação dos 

participantes com a idade, o que não foi evidenciado. Os autores justificam tal fato relevando 

que os participantes mais velhos desempenham mais devagar os itens mais difíceis para 

preservar sua acurácia. Além, segundo Davidson e colaboradores (2006), os achados deste 

estudo para crianças e adultos evidenciam que, enquanto o tempo de reação é a medida mais 

inquestionavelmente sensível para avaliação do adulto, a acurácia o é para a avaliação da 

criança, especialmente para as mais jovens. O aqui dito corrobora a importância do uso do 
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tempo de reação juntamente com o escore ou acurácia como medida psicológica do 

processamento de informação.  

Também a habilidade de planejamento teve sua tendência desenvolvimental esboçada. 

Utilizando o Teste da Torre de Hanói e apenas tarefas com três e quatro discos, o estudo de 

Gonsalez (2008) não encontrou diferenças entre os gêneros, porém, evidenciou que as 

crianças mais novas experimentaram maior dificuldade na resolução da tarefa, efetuando 

maior número de movimentos e demandando maior tempo para conclusão de cada tentativa. 

Adicionalmente, nas tentativas com quatro discos todos os grupos etários realizaram maior 

número de movimentos que o necessário para realização da tarefa. Apesar do limitado número 

amostral, apenas 17 crianças, seus dados são sugestivos de que a habilidade de planejamento 

segue um curso desenvolvimental dos nove aos 13 anos de idade. Conforme o aumento da 

complexidade da tarefa evidenciou, esta habilidade não está madura mesmo aos 13 anos de 

idade. A presente pesquisa teve a oportunidade de verificar estes achados, utilizando um teste 

do paradigma das torres, em uma amostra mais ampla. O estudo de Matute e colaboradores 

(2008), por sua vez, trouxe evidências de que na adolescência a habilidade de planejamento 

segue um curso desenvolvimental mais lento, tendendo a uma estabilização, enquanto que o 

desenvolvimento da habilidade parece ocorrer de forma mais pronunciada na infância, dos 5 

aos 9 anos aproximadamente. Os autores sugerem que medidas de tempo de execução são os 

indicadores mais úteis do desenvolvimento do planejamento durante a adolescência. O estudo 

utilizou o Teste da Pirâmide do México, que muito se assemelha à Torre de Londres e é 

também utilizado à avaliação do planejamento. A exemplo do estudo de Gonsalez (2008), 

também não foram encontradas diferenças no desempenho em função do gênero (MATUTE 

et al., 2008). 

Ou seja, até a adolescência algumas destas habilidades executivas ainda não estão 

maduras e não são compatíveis com um nível adulto de desempenho; outras já o atingem 

nesta etapa do ciclo vital. Assim, estas diferentes habilidades parecem seguir trajetórias 

desenvolvimentais distintas. Interessantemente, com o desenvolvimento das habilidades que 

integram o funcionamento executivo, verifica-se também uma mudança no que tange ao seu 

padrão de interrelações. Cuevas e Alanís (2008) avaliaram habilidades de atenção, inibição, 

flexibilidade e monitoramento, além de planejamento em um grupo de 45 crianças. Análise 

Fatorial de componentes principais e rotação varimax retornou uma solução de quatro fatores 

para as crianças mais novas e mais velhas da amostra e de seis fatores para as que idade 

intermediária. Nas crianças mais velhas, com 11 e 12 anos, os parâmetros que avaliavam a 

mesma habilidade executiva carregaram no mesmo fator, o que não ocorreu com os grupos 
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das crianças mais jovens, de 7 e 8 anos. Os autores compreendem que tal fato sugere que as 

habilidades executivas das crianças nesta faixa etária, por estarem mais desenvolvidas, 

encontram-se mais separadas e definidas, enquanto que nos outros grupos, estas mesmas 

habilidades seriam ainda interdependentes e menos definidas. Ou seja, estas evidências 

suportam que também as interrelações entre as funções executivas mudam ao longo do 

desenvolvimento. 

Sumariando os estudos aqui citados, é possível delinear algumas respostas às questões 

levantadas no início deste tópico. Algumas das habilidades estudadas parecem atingir um 

nível maduro de desempenho na adolescência, sendo ainda bastante complexas a crianças 

mais jovens. Além, algumas destas habilidades, como a memória de trabalho, parecem 

continuar a desenvolver-se até a vida adulta inicial. Disto também se verifica que as diversas 

habilidades do funcionamento executivo parecem seguir trajetórias desenvolvimentais 

distintas, sendo que as habilidades mais complexas seguem um curso mais longo de 

desenvolvimento (DAVIDSON et al., 2006; DURSTON; CASEY, 2006; GONSALEZ, 2008; 

HUIZINGA et al., 2006). Todos estes achados são corroborados por outros estudos que 

apontam para uma relação entre as mudanças estruturais e também no padrão de 

funcionamento do córtex pré-frontal, observadas sobretudo durante a adolescência, e o 

desenvolvimento do controle cognitivo e das funções executivas (DURSTON; CASEY, 2006; 

LAMM et al., 2006). Quanto à importância de tais achados, cabe lembrar que a ciência é 

cumulativa. Sua importância está justamente em proporcionar conhecimento sobre o 

desenvolvimento normal destas habilidades, o que poderá subsidiar a identificação do 

desenvolvimento disruptivo. 

 Porém, há, ainda, carência de instrumentos brasileiros para avaliação de funções 

executivas em crianças e adolescentes, bem como de estudos brasileiros analisando o 

desenvolvimento de tais funções. É imperativo, pois, desenvolver instrumentos e conduzir 

estudos brasileiros que possam investigar e delinear as tendências desenvolvimentais das 

diferentes habilidades das funções executivas. Tais estudos podem contribuir para a 

compreensão do desenvolvimento normal destas habilidades, o que sustentará o subseqüente 

entendimento de distúrbios intervenientes neste processo. Isso é fundamental visto que 

alterações no controle executivo, especificamente em crianças, podem ser observadas em 

diversos quadros patológicos. Também, os desempenhos em funções executivas têm se 

mostrado correlacionados à performance escolar em crianças e adolescentes (DIAMOND, 

2007), sendo que déficits nessas funções podem acarretar problemas escolares em idades 

precoces. É sobre estas alterações e dificuldades que discorre o capítulo seguinte.  
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SÍNDROME DISEXECUTIVA: AS FUNÇÕES EXECUTIVAS E SUAS 

ALTERAÇÕES 
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4 SÍNDROME DISEXECUTIVA: AS FUNÇÕES EXECUTIVAS E 

SUAS ALTERAÇÕES 

 

 

 Perante a pluralidade e complexidade deste construto, alterações nas funções 

executivas, caracterizando a chamada síndrome disexecutiva, podem compreender alterações 

cognitivo-comportamentais diversas, associadas ao comprometimento de seus processos 

componentes, tais como dificuldades na seleção de informação, distratibilidade, dificuldades 

na tomada de decisão, problemas de organização, comportamento perseverante ou 

estereotipado, dificuldade no estabelecimento de novos repertórios comportamentais, 

dificuldades de abstração e de antecipação das conseqüências de seu comportamento, 

impondo uma série de problemas à vida diária (MUÑOZ-CÉSPEDES; TIRAPU-

USTÁRROZ, 2004; STRAUSS et al., 2006). A essas dificuldades, Lent (2001) acrescenta o 

imediatismo comportamental e o prejuízo no ajuste social do comportamento, e Saboya, 

Franco e Mattos (2002) relevam os prejuízos em habilidades de planejamento, memória 

evocativa e mesmo em linguagem expressiva. Em suma, alterações estruturais ou funcionais 

dos lobos pré-frontais ou de seus circuitos podem ocasionar diversos transtornos 

comportamentais desadaptativos (GARCÍA-MOLINA, 2008). 

Em situações de testagem, indivíduos com disfunções executivas tendem a apresentar 

pobre iniciação, problemas de planejamento e organização da tarefa, dificuldades na inibição 

e na mudança de respostas, na geração e implementação de estratégias, assim como pobre 

memória de trabalho e ocorrência freqüente de erros perseverativos. Mais especificamente 

pacientes com lesão pré-frontal apresentam prejuízo em uma variedade de medidas, como o 

WCST, Stroop e testes de fluência (STRAUSS et al., 2006). 

Todos esses apontamentos são bem exemplificados no estudo de Rojas, Tapia, Yañez e 

De La Cruz (2008). Os autores avaliaram um menino de oito anos com agenesia do lobo pré-

frontal. Para além de prejuízos em testes formais do funcionamento executivo, os autores 

descrevem a presença de problemas comportamentais, como a dificuldade de julgar ações, a 

impossibilidade de internalizar regras sociais e ausência de limites, além de problemas 

motivacionais para encerrar atividades iniciadas, mesmo aquelas de cunho recreativo. 

 De fato, alterações no controle executivo já têm sido documentadas em uma 

diversidade de casos, incluindo lesões em regiões pré-frontais (SLACHEVSKY; PENA; 

PÉREZ; BRAVO; ALEGRÍA, 2006) e em estruturas que formam circuitos com estas regiões, 
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como os núcleos da base (ELLIOT, 2003; GARCÍA-MOLINA, 2008), demências corticais ou 

sub-corticais (ÁVILA; MIOTTO, 2003; GAZZANIGA et al., 2006), quadros 

psicopatológicos, como a esquizofrenia por exemplo (e.g. BERBERIAN, 2007; MARQUES-

TEIXEIRA, 2005) e, especificamente em crianças, transtornos de comportamento disruptivo, 

tal como o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (ALFANO, 2005; AMARAL; 

GUERREIRO, 2001; ASSEF, 2005; COUTINHO et al., 2007; COZZA, 2005; MATTOS, 

2003; NIGG, 2001; WOLFE, 2004), transtornos invasivos ou globais do desenvolvimento, a 

exemplo daqueles compreendidos no espectro autista (LANDA; GOLDBERG, 2005; 

ORSATI; SCHWARTZMAN; BRUNONI; MECCA; MACEDO, 2008; STEELE; 

MINSHEW; LUNA; SWEENEY, 2007), quadros neurológicos, como a epilepsia (LEVAV, 

2008) e também naqueles caracterizados por alterações cromossômicas, como a Síndrome de 

Down (ROWE; LAVENDER; TURK, 2006) e a Síndrome de Prader-Willi (JAUREGI et al., 

2007). Para além de quadros clínicos bem definidos, relações também tem sido estabelecidas 

entre habilidades executivas e desempenho escolar (CAPOVILLA; DIAS, 2008; 

GATHERCOLE et al., 2006). 

 E não somente nos quadros supracitados as alterações executivas se fazem presentes, 

em uma revisão acerca dos transtornos do funcionamento executivo, Papazian e colaboradores 

(2006) concluíram que alterações em tais funções foram relatadas também em crianças com 

quadros diversos, como traumatismo cerebral fechado, Síndrome de Tourette e Transtorno 

Obsessivo-Compulsivo (TOC). Mahone e Silverman (2008) apontam que a disfunção 

executiva é frequentemente mais severa na presença da tríade de comorbidades entre TDAH, 

Síndrome de Tourette e TOC. Em estudos longitudinais de seguimento, tem sido também 

relatado prejuízos executivos, sobretudo déficits de flexibilidade cognitiva e planejamento, 

em crianças prematuras de baixo peso ao nascimento (CUEVAS; WAISBURG, 2008). 

 Apesar dos diversos quadros nos quais alterações do funcionamento executivo foram 

relatadas, grande número de evidências está disponível discorrendo sobre a disfunção 

executiva no TDAH. Em artigo de revisão, Rebollo e Montiel (2006) consideram e resgatam a 

proposta de Barkeley, aludindo que o TDAH reflete uma alteração no funcionamento 

executivo, mais especificamente, um prejuízo na habilidade de inibir o comportamento, o que 

teria conseqüências diretas sobre o auto-controle do indivíduo. Nigg (2001) também partiu 

desta premissa e focou uma série de estudos que avaliaram o controle inibitório em crianças e 

adolescentes com TDAH, considerando somente o tipo combinado, com o objetivo principal 

de verificar evidências de um déficit primário na habilidade de inibição subjacente ao 
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transtorno. De modo geral, o autor concluiu que a aceitação de um déficit no controle 

inibitório como central ou causal ao TDAH carece ainda de comprovação, apesar de sua 

freqüente associação com o transtorno. Alguns dados interessantes do estudo mostraram que 

indivíduos com TDAH tipo combinado apresentam um déficit pronunciado em tarefas de 

inibição motora, enquanto alguns dados apontam para déficits menos expressivos no controle 

de interferência e resultados são ainda inconclusivos com relação às tarefas de inibição 

cognitiva. O autor levantou a hipótese de que talvez os déficits executivos no TDAH tipo 

desatento estariam mais relacionados a dificuldades de inibição cognitiva do que à supressão 

de uma resposta motora, por exemplo. Estudos futuros devem endereçar esta questão. 

 As conclusões da revisão de Mahone e Silverman (2008) dão algum suporte às de 

Nigg (2001). Estes pesquisadores verificaram que a maturação do córtex pré-frontal de 

crianças com TDAH é atrasada de dois a cinco anos em relação a controles, porém a 

maturação das áreas motoras primárias destas crianças é adiantada. Ou seja, estes achados 

sugerem um desenvolvimento neurológico atípico que conduziria a uma excessiva atividade 

motora destas crianças e uma falha em inibir tais comportamentos inadequados pelo córtex 

pré-frontal, ainda imaturo. Também prejuízos atencionais foram relatados em uma amostra 

não clínica de crianças e adolescentes com sintomas de TDAH (COUTINHO et al., 2007).  

 Déficits no funcionamento executivo estão frequentemente associados ao diagnóstico 

de TDAH e podem conduzir a comprometimentos em diversas atividades cotidianas; em 

crianças, sobretudo na escola. Por exemplo, prejuízos na memória de trabalho muito 

frequentemente podem incorrer em dificuldades na compreensão de leitura, mesmo na 

presença de boas habilidades de reconhecimento de palavras (MAHONE; SILVERMAN, 

2008). De fato, postergar tarefas e/ou não finalizá-las, dificuldade em focalizar e sustentar a 

atenção, dificuldade em organização e hierarquização, deficiência em memória de trabalho e 

prospectiva, o que pode ocasionar o esquecimento de datas e compromissos, são alterações 

executivas frequentemente relatadas em associação com o transtorno e que levam a 

significativo impacto no desempenho funcional do indivíduo (SABOYA; SARAIVA; 

PALMINI; LIMA; COUTINHO, 2007). Perante estas dificuldades, para estes autores o 

TDAH deve ser compreendido como uma síndrome disexecutiva. 

  Algumas evidências de alterações executivas em crianças com Distúrbio Específico de 

Linguagem (DEL) também foram encontradas, sugerindo prejuízos em habilidades de 

atenção, memória, inibição e memória de trabalho associadas ao diagnóstico (IM-BOLTER; 

JOHNSON; PASCUAL-LEONE, 2006). Mais recentemente, em trabalhos apresentados em 

congresso, Salgado, Lima e Ciasca (2008) encontraram evidências de prejuízo em algumas 
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habilidades executivas também em crianças com dislexia; no entanto, este achado carece 

ainda de corroboração, e, a partir de dois estudos de caso, com crianças de sete e oito anos 

com diagnóstico de discalculia, Balbi (2008) sugere prejuízos na memória de trabalho e 

atenção associados a tal diagnóstico.  

 Também nos Transtornos globais ou invasivos do desenvolvimento (TGD conforme 

OMS, 1993; TID conforme APA, 2002) há relatos de alterações no funcionamento executivo 

e estudos tem provido tais evidências utilizando distintas formas de mensuração. Por 

exemplo, Orsati e colaboradores (2008) utilizaram técnica de rastreamento de movimento 

ocular para avaliar habilidades executivas com recurso às tarefas de Sacada preditiva e Anti-

sacada. Verificaram que os participantes com TGD apresentaram maior dificuldade em ambas 

as tarefas, ou seja, prejuízo na regulação da atenção e na preparação da resposta (sacada 

preditiva), tanto quanto em inibir e controlar movimentos reflexos e respostas preponderantes 

(anti-sacada) em relação aos controles. Ambas as medidas se mostraram positiva e 

moderadamente relacionadas com a idade, ou seja, com o aumento da idade, há uma melhora 

na regulação da atenção e preparação para resposta requerida, tanto quanto na inibição da 

resposta preponderante. Interessantemente, os autores postularam que as diferenças na 

execução e inibição dos movimentos oculares na população com TGD poderiam estar 

relacionadas à forma como estes indivíduos extraem informação do meio e esta, por sua vez, 

pode ter repercussões em como o indivíduo opera sobre este meio. Esta suposição faz 

perceber a importância das habilidades executivas no TGD. 

Este estudo corrobora outros, conduzidos com amostras mais específicas. Em 2005, 

Landa e Goldberg encontraram evidência de prejuízo em memória de trabalho espacial e 

planejamento em 19 crianças e adolescentes autistas de alto funcionamento. Os autores 

observaram nos participantes autistas erros por perseveração e pobres estratégias empregadas 

para a resolução das tarefas, além, encontraram correlação positiva e significativa entre a 

medida de memória de trabalho e uma de funcionamento social, conforme mensurado por 

protocolo de observação (LANDA; GOLDBERG, 2005). Também Steele e colaboradores 

(2007) encontraram prejuízo de memória de trabalho em 29 adolescentes e adultos autistas de 

alto funcionamento em relação a controles de desenvolvimento típico, pareados em idade e 

QI. Tal dificuldade se tornava mais evidente progressivamente com o aumento da demanda da 

tarefa. 

 De modo geral, os resultados de pesquisas tem sido consistentes em apontar prejuízo 

no funcionamento executivo em indivíduos com TGD. Tal fato levou à suposição de que um 

déficit em tais funções poderia ser primário ao distúrbio, conforme apontam Yerys, Hepburn, 
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Pennington e Rogers (2007). Foi com o objetivo de verificar esta hipótese que estes autores 

delinearam seu estudo. Mais especificamente, eles objetivaram verificar se os déficits 

executivos estariam já presentes em crianças autistas antes dos três anos de idade e determinar 

se tais déficits seriam secundários ao transtorno ou se deveriam ser referidos como fatores de 

risco cognitivo para o distúrbio. Foram tomadas medidas de memória de trabalho, inibição e 

flexibilidade, porém verificou-se que as crianças autistas até três anos de idade não 

demonstraram déficits em comparação aos seus controles, tanto os pareados por idade mental 

quanto cronológica. O desempenho similar em idades precoces seria consistente com um 

déficit secundário das funções executivas no autismo e é condizente com pesquisas realizadas 

com pré-escolares, porém não com outras, conduzidas com adultos e crianças em idade 

escolar. Os autores concluem que o prejuízo executivo parece não ser primário ou causal ao 

autismo e que tais déficits aumentam com a progressão da idade nesta população (YERYS et 

al., 2007). Porém, apesar de não comentado pelos autores, é possível que estes resultados 

tenham sido encontrados em função de dificuldades inerentes à avaliação de crianças nesta 

faixa etária, entre elas, cabe citar a possibilidade de uso de testes pouco sensíveis e 

psicometricamente inadequados à avaliação de amostras tão jovens. 

 Alterações nas funções executivas foram também descritas na Síndrome de Prader-

Willi (JAUREGI et al., 2007) e Síndrome de Down (ROWE et al., 2006). Na primeira, os 

autores tinham como objetivo identificar os processos prejudicados, o que poderia auxiliar na 

compreensão dos mecanismos subjacentes ao déficit de cognição social e desordem de 

comportamento social frequentemente associados à síndrome. Encontraram que seus 

participantes com Prader-Willi, entre adolescentes e adultos, demonstraram déficit atencional 

e em habilidades executivas, com dificuldades de organização e planejamento. Os autores 

argúem que alguns resultados podem ser específicos da síndrome de Prader-Willi, mas podem 

também refletir a deficiência intelectual. Porém, seus resultados também sustentaram que um 

melhor desenvolvimento cognitivo não caracteriza fator protetivo contra os déficits 

neuropsicológicos evidenciados. Ressaltam a importância das funções executivas no 

comportamento e funcionamento adaptativo, de modo que sua avaliação e o delineamento do 

perfil cognitivo de cada síndrome é relevante e pode ampliar o conhecimento atual de cada 

quadro, possibilitando seu melhor manejo (JAUREGI et al., 2007).  

 Já o estudo de Rowe e colaboradores (2006) examinou aspectos do funcionamento 

executivo em indivíduos adultos com Síndrome de Down em comparação a controles com 

diagnóstico de Transtorno de aprendizagem. Os grupos foram pareados em função de uma 

medida de vocabulário. Verificou-se que, mesmo em comparação com um grupo controle que 
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também apresentava comprometimentos, a defasagem no funcionamento executivo dos 

participantes sindrômicos foi evidente, sobretudo em medidas de flexibilidade e atenção 

sustentada. Os autores concluem que o déficit nas funções executivas é uma característica da 

Síndrome de Down, possível conseqüência de um prejuízo no desenvolvimento do córtex pré-

frontal, porém não discutem se estas diferenças podem refletir a deficiência intelectual e 

outros estudos devem investigar de modo mais controlado tal questão. A avaliação 

neuropsicológica e, sobretudo, das funções executivas e funções de memória é de extrema 

importância na Síndrome de Down, haja a alta incidência de demências em idade precoce 

nesta população. 

 Mas não só em síndromes e distúrbios pode-se verificar alterações nas funções 

executivas. Em estudo recente, Llanero-Luque e colaboradores (2008) encontraram alterações 

pronunciadas em adictos em tratamento. Diferentemente dos estudos até aqui relatados, que 

utilizaram-se de distintos instrumentos de avaliação, em geral selecionados de baterias 

neuropsicológicas, estes autores utilizaram um questionário de auto-relato, que permite uma 

rápida avaliação do grau de sintomatologia disexecutiva na vida cotidiana do indivíduo. O 

questionário abarca cinco dimensões: (1) inibição, compreendendo o controle de impulsos e 

inibição de respostas; (2) intencionalidade, que envolve a tomada de decisões e planejamento; 

(3) memória executiva, que se refere à capacidade de memória de trabalho e (4) afeto positivo 

e (5) afeto negativo, ambas relacionadas a alterações emocionais e de personalidade, como a 

despreocupação com regras sociais. Os resultados apontaram que os adictos, todos adultos, 

demonstraram maior comprometimento em todas as escalas de sintomas disexecutivos em 

relação aos controles selecionados de população não-clínica. A maior diferença ocorreu na 

escala intencionalidade, denotando a dificuldade dos adictos em planejar sua conduta. As 

mulheres adictas apresentaram sintomatologia mais intensa em todas as áreas de competência 

executiva em comparação aos homens, porém não houve qualquer diferença em função da 

droga principal de consumo. Da amostra total, 69,3% dos adictos apresentaram sintomas 

disexecutivos (LLANERO-LUQUE et al., 2008).   

 Este capítulo teve o objetivo de apresentar algumas condições nas quais as distintas 

habilidades envolvidas nas funções executivas encontram-se comprometidas. Isto traz 

repercussões sobre a pertinência do projeto que se apresenta, pois endossa a relevância de se 

conhecer o desenvolvimento normal das habilidades executivas, o que futuramente 

possibilitará sua comparação em quadros nos quais pode haver comprometimento de tais 

funções; e, além, corrobora a necessidade do estudo e validação de instrumentos de avaliação. 
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5 AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DAS FUNÇÕES 

EXECUTIVAS 

 

 

5.1 Considerações sobre a Avaliação Psicológica 

 

 

A avaliação psicológica é um processo cujo objetivo final é obter conhecimento a 

respeito de aspectos psicológicos de um determinado examinando tais que possam subsidiar e 

orientar um processo de tomada de decisão. Tal procedimento é flexível e pode utilizar-se de 

distintas formas para coleta de informação, entre elas os testes psicológicos. Estes são 

ferramentas bastante úteis dentro do processo de avaliação, desde que utilizados de forma 

apropriada, respeitando sua adequabilidade psicométrica à amostra ou ao examinando em 

foco e a estruturação e padronização para sua aplicação e interpretação (URBINA, 2007).   

Dentro do âmbito da avaliação psicológica, encontra-se a avaliação neuropsicológica, 

que inicialmente surgiu como forma de mensurar as conseqüências comportamentais de lesões 

e, mais tarde, de disfunções cerebrais (URBINA, 2007). Uma definição clássica compreende a 

avaliação neuropsicológica enquanto uma técnica que permite o exame do encéfalo por meio 

de seu produto comportamental (LEZAK et al., 2004). Vê-se nessa concepção a presença de 

um forte cunho da posição de localização neurológica de funções específicas. Mais 

recentemente, a avaliação amparada na neuropsicologia cognitiva tem ampliado esta noção. 

Deste modo, para além do objetivo de localização de lesões ou disfunções no cérebro, a 

avaliação neuropsicológica pode também fornecer informação sobre os processos e 

mecanismos subjacentes ao desempenho do indivíduo. Permite, assim, identificar processos 

comprometidos ou pouco desenvolvidos, dados que podem subsidiar a implementação de 

alternativas para seu desenvolvimento ou reabilitação (CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2007).  

Nesta perspectiva a avaliação neuropsicológica guarda similaridades e diferenças em 

relação à avaliação psicológica. Difere desta última por suplantar a quantificação e descrição 

do desempenho de um examinando, chegando a uma interpretação dos processos e estruturas 

subjacentes a este desempenho (CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2007). Porém assemelha-se a 

avaliação psicológica no que tange à necessidade da investigação das qualidades 

psicométricas de seus instrumentos (CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2007; URBINA, 2007), ou 

seja, como qualquer instrumento de avaliação psicológica, os testes neuropsicológicos devem 
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apresentar parâmetros adequados de fidedignidade e validade. Exemplificando essa questão, 

Simões (2005) lista sete pontos que devem fundamentar a seleção de um instrumento 

neuropsicológico, entre eles, destaca suas propriedades psicométricas. A seguir serão descritas 

duas dessas propriedades, fidedignidade e validade. 

 

 

5.1.1 Fidedignidade 

 

De acordo com a AERA, APA e NCME (1999) e Urbina (2007), a fidedignidade alude 

à confiabilidade ou precisão do escore do teste, ou seja, o quanto os escores são consistentes e 

livres de erros de mensuração de distintas fontes para serem considerados úteis. Qualquer tipo 

de mensuração está sempre sujeita a um grau de erro e não diferentemente ocorre com a 

avaliação psicológica, cujos escores de testes podem ser afetados por fatores diversos (fontes 

de erro), tal como aqueles relacionados ao próprio testando, ao examinador, ao contexto de 

aplicação ou aos próprios itens que compõem o teste. Alguns tipos de erro podem ser 

minimizados com recurso a práticas apropriadas e padronizadas de testagem, porém outros 

não podem ser controlados pelas partes evolvidas no processo. Perante isso, faz-se necessário 

estimar a magnitude do erro de mensuração associado a distintas fontes, ou seja, a proporção 

da variância dos escores que é atribuível a erro e alheia às reais demandas e objetivos do teste. 

Esta informação é fornecida pelo coeficiente de fidedignidade. 

Por sua vez, e segundo os mesmos autores acima referenciados, o erro oriundo das 

diversas fontes deve ser estimado por meio de medidas apropriadas. Por exemplo, quando a 

subjetividade está presente na avaliação de um teste, tal como ocorre na interpretação de 

testes projetivos, a diferença entre avaliadores é uma fonte importante de erro, cuja magnitude 

pode ser estimada pelo método da „fidedignidade do avaliador‟, cujo índice de precisão 

refere-se à correlação entre os conjuntos de escores gerados pela avaliação individual de dois 

ou mais avaliadores. Outros testes podem ter seu escore influenciado pelo fato de serem 

obtidos em um determinado momento no tempo, demandando a estimativa de erro oriundo de 

outra fonte, a amostragem de tempo. Nestes casos, o método de „fidedignidade de teste-

reteste‟ deve ser empregado e oferece uma estimativa da estabilidade temporal dos escores do 

teste por meio da correlação entre os escores no mesmo instrumento aplicado em momentos 

diferentes, ou seja, uma estimativa da flutuação dos escores como resultado do erro de 

amostragem de tempo.  
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Também o conteúdo dos itens pode ser fonte geradora de erros de medida. Por 

exemplo, itens mal construídos, que não podem ser compreendidos com clareza ou cujo 

conteúdo seja familiar ao indivíduo podem interferir nos resultados da testagem. Erros 

oriundos dessa fonte podem ser estimados pelos métodos de fidedignidade de forma 

alternativa e método das metades. No primeiro, duas formas alternativas, porém equivalentes, 

do mesmo teste são aplicadas em um mesmo indivíduo; no segundo, dois escores são 

derivados do mesmo teste, dividindo-o em suas metades mais comparáveis. Porém, em alguns 

casos, erros de mensuração podem estar atrelados a itens específicos ao longo do teste e não à 

sua configuração como um todo. Por exemplo, algum item ou alguns itens podem divergir ou 

explorar conteúdos distintos daqueles explorados pelos demais no teste, seja refletindo 

problemas na sua construção ou seleção entre outras possibilidades. Tal ocorrência é 

designada por heterogeneidade de conteúdo e para sua estimativa utiliza-se os métodos de 

consistência interna (Kuder-Richardson para escores dicotômicos e coeficiente Alpha de 

Cronbach para escores de respostas múltiplas). Tal método realiza a correlação entre todos os 

itens do teste, avaliando a extensão da consistência entre os itens do instrumento. Por fim, 

erros de amostragem de tempo e de conteúdo, quando pertinente, podem ser estimados com 

um coeficiente único. Trata-se do método de „fidedignidade de forma alternativa com 

intervalo‟. Neste método, duas ou mais formas alternativas do mesmo instrumento são 

aplicadas em ocasiões diferentes, com um intervalo de tempo entre elas, permitindo a 

estimativa de forma combinada da estabilidade temporal e consistência dos resultados do teste 

(AERA, APA; NCME, 1999; URBINA, 2007). 

A fidedignidade é um parâmetro fundamental à averiguação da qualidade de um teste e 

não apenas na construção e processo de validação deve ser considerada, mas também pelo 

usuário de testes, na seleção do instrumento e na interpretação de seus escores (URBINA, 

2007). No entanto, aludir à fidedignidade de testes neuropsicológicos para avaliação das 

funções executivas traz um complicador. Por exemplo, segundo Strauss e colaboradores 

(2006), os índices de fidedignidade destes instrumentos, sobretudo em um delineamento teste-

reteste, em geral estão situados abaixo do que é considerado aceitável na prática clínica. Uma 

explicação plausível a esta observação seria que em uma segunda aplicação o teste deixa de 

apresentar uma situação de novidade ao indivíduo, que tende a aplicar a mesma estratégia 

utilizada em uma aplicação anterior (Strauss et al., 2006), ou seja, a demanda sobre as funções 

executivas é minimizada e outra habilidade pode estar sendo avaliada, por exemplo memória. 

Pode-se concluir que a compreensão do construto é fundamental à adequada escolha do 

método de fidedignidade a ser empregado; no caso dos testes designados à avaliação das 
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funções executivas, sobretudo aqueles que se propõem à estimativa de erro oriundo da 

amostragem de conteúdo (formas alternativas, método das metades e consistência interna) 

parecem adequados.  

 

 

5.1.2 Evidências de validade 

 

Outro parâmetro psicométrico fundamental é a validade, considerada um dos mais 

relevantes aspectos dos testes psicológicos, estando relacionada ao grau em que as evidências 

empíricas e teóricas corroboram as interpretações sobre os escores em um teste, conforme os 

usos propostos para este. Em outras palavras, é a legitimidade das interpretações que são 

feitas a partir dos escores do teste. Evidências de validade podem ser obtidas por meio de 

diversos procedimentos, caracterizando diferentes tipos, como as evidências baseadas no 

conteúdo, nas relações com outras variáveis, na estrutura interna do instrumento e no processo 

de resposta; além daquelas baseadas na conseqüência da testagem (AERA, APA; NCME, 

1999; URBINA, 2007). 

Evidências de validade baseadas no conteúdo exploram a representatividade e 

relevância dos itens, investigando se o instrumento contempla uma amostra abrangente do 

domínio que se propõe a avaliar. Uma área na qual esse tipo de evidência é relevante é a 

testagem educacional, quando se pretende, com recurso ao “teste”, delinear o que ou qual 

conteúdo os estudantes aprenderam por meio da escolarização, ou seja, o objetivo da testagem 

é coletar amostras de comportamento que representem conhecimento ou habilidade em um 

domínio de conteúdo definido.  

Evidências baseadas na relação com outras variáveis, por sua vez, são desejáveis a 

instrumentos que pretendem predizer um comportamento ou investigar a relação entre a 

habilidade mensurada e outros indicadores/fatores. Tais evidências podem ser obtidas por 

diversos métodos, incluindo correlação com outros testes (correlação do instrumento com 

outros que avaliam o mesmo construto), o que permite a investigação de padrões de 

convergência (correlação entre testes avaliando os mesmos construtos ou construtos 

relacionados) e divergência (correlação entre testes avaliando construtos diferentes), 

observação de mudança desenvolvimental (quando escores de testes refletem mudanças 

desenvolvimentais bem estabelecidas entre faixas etárias), resultados de intervenções 

experimentais (contraste pré e pós-teste) e padrões de correlação com critérios externos, tal 
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como sucesso acadêmico ou laboral, funcionamento adaptativo, provendo dados sobre a 

capacidade preditiva do instrumento. Mais recentemente, a técnica de Modelagem de Equação 

Estrutural também tem sido designada como ferramenta à investigação de evidências de 

validade por relação com outras variáveis. Neste procedimento são testadas hipóteses de 

modelos de inter-relações entre construtos e entre estes e as medidas utilizadas para avaliá-

los, permitindo a integração entre modelos teóricos, observações empíricas e a aplicação de 

técnicas estatísticas sofisticadas (AERA, APA; NCME, 1999; URBINA, 2007).  

Outra forma de evidência de validade é aquela baseada na estrutura interna do 

instrumento, que fornece indícios sobre a coesão do conteúdo de um teste. Neste método, 

pode-se utilizar técnicas de análise fatorial para delinear a composição fatorial do 

instrumento, assim como dados de fidedignidade do teste, como a sua consistência interna. 

Aqui, vê-se mais claramente a relação entre ambos os conceitos, fidedignidade e validade, de 

modo que a primeira pode ser tomada como evidência mínima para obtenção de uma medida 

válida de amostra de qualquer comportamento. Já as evidências baseadas no processo de 

reposta ancoram-se nos preceitos da psicologia cognitiva; o método busca prover dados a 

respeito dos processos cognitivos implicados na realização das tarefas propostas pelo teste. 

Uma ilustração seria comparar o desempenho do indivíduo em condições diferenciais de uma 

tarefa, por exemplo, manipulando os tipos de estímulo (que requerem processos diferentes 

para resolução) em uma prova de leitura ou escrita (AERA, APA; NCME, 1999; URBINA, 

2007). 

Por fim, outra questão tem permeado a avaliação psicológica, a chamada validade 

conseqüencial ou evidência baseada na conseqüência da testagem. Neste âmbito, propõe-se 

uma avaliação das conseqüências individuais e sociais do uso do teste e de seus escores 

(AERA, APA; NCME, 1999). Apesar disso não há claro consenso entre os autores quanto à 

sua consideração como fonte de evidência de validade ao instrumento. Urbina (2007), por 

exemplo, considera este aspecto como inscrito no campo da ética profissional e não da 

determinação de evidências de validade como tal. De fato, as conseqüências do uso de testes e 

de seus escores estão relacionadas às evidências de validade do instrumento, mas não aludem 

necessariamente ao cerne do conceito de validade. 

Estratégias de validação de instrumentos devem incluir quantas fontes de evidências 

sejam possíveis e apropriadas aos usos e objetivos do teste. Também tais evidências podem se 

fortalecer à medida que a compreensão teórica e os dados empíricos que as corroborem se 

acumulem. E, cabe lembrar, o tipo de evidência de validade a ser utilizada ou investigada em 

relação a um dado teste dependerá do uso proposto, isto é, da finalidade do instrumento 
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(URBINA, 2007). Neste estudo, são buscadas evidências de validade por relação com outras 

variáveis, utilizando os procedimentos de observação de mudança desenvolvimental e 

correlação com outros testes e, embora não seja investigada aqui a precisão dos instrumentos, 

esta apresentação sobre seus fundamentos e tipos se fazia necessária, dada sua relevância no 

contexto da avaliação psicológica e neuropsicológica. De fato, de acordo com Simões (2005), 

a preocupação com as questões psicométricas relativas à validade e fidedignidade é um dos 

indicadores que marcam o progresso da avaliação neuropsicológica. E apesar do 

desenvolvimento que a área vem apresentando, ainda há no Brasil grande escassez de 

instrumentos validados disponíveis, impondo um desafio a pesquisadores e clínicos que 

trabalham com a avaliação neuropsicológica (CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2007).  

Feita esta breve apresentação à avaliação psicológica, retoma-se o objetivo precípuo 

deste tópico, a avaliação neuropsicológica das funções executivas. A Tabela 1, apresenta os 

instrumentos mais utilizados à avaliação deste domínio, conforme estudo de Rabin, Barr e 

Burton (2005). Os autores realizaram um levantamento com 747 neuropsicólogos sobre os 

testes mais utilizados por estes profissionais na avaliação de funções executivas.  

 

Tabela 1. Os dez instrumentos mais utilizados para avaliação das funções executivas (retirado de 

RABIN et al., 2005, pp. 53). 

Instrumentos mais utilizados para avaliação  

das Funções Executivas 

Porcentagem de profissionais 

que relataram seu uso 

1    Wisconsin Card Sorting Test (WCST) 75 

2    Rey Osterrieth Complex Figure (ROCF) 41 

3    Halstead Category Test 40,1 

4    Trail Making Test (Teste de Trilhas) 39,8 

5   Controlled Oral Word Association Test (Cowat) 23,5 

6   Wechsler Adult Intelligence Scale   

     (WAIS-R/WAIS III) (Blocos) 

22,8 

7   WAIS-R/WAIS III 17 

8   Teste de Stroop 16,8 

9   WAIS-R/WAIS III (Arranjo de figuras) 11,9 

10  Porteus Maze Test (PMT) 11,6 

 

Segundo Strauss e colaboradores (2006), não há claro consenso na literatura sobre o 

tema, concernente a quais testes devem ser utilizados para avaliar processos executivos. 
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Porém, os resultados de Rabin e colaboradores (2005), apresentados na Tabela 1, concordam 

em parte com a afirmação de Cicerone e colaboradores (2006), segundo os quais o WCST, 

Teste de Stroop, Teste de Trilhas e os testes de fluência estão entre as medidas mais 

comumente utilizadas na avaliação das funções executivas. Destes dados, cabe destaque ao 

achado com relação ao WCST, cuja utilização foi relatada por 75% dos profissionais que 

participaram daquele levantamento. 

De fato, alguns instrumentos podem mesmo ser considerados „clássicos‟ no que se 

refere à avaliação neuropsicológica, como o Teste de Stroop, Testes de Fluência, Teste de 

Trilhas (Trail Making Test), os Testes das Torres (e suas variantes, Torre de Londres, Torre 

de Hanói e Torre de Toronto) e o Wisconsin Card Sorting Test (WCST) (CICERONE et al., 

2006; GAZZANIGA et al., 2006; GIL, 2002; LENT, 2001; LEZAK et al., 2004; MALLOY-

DINIZ et al., 2008; STRAUSS et al., 2006). Nos próximos sub-tópicos procurou-se oferecer 

uma compreensão geral de alguns destes instrumentos e sumariar estudos que se utilizaram 

destes e outros testes na avaliação das funções executivas. Considerações adicionais acerca de 

questões e desafios à avaliação neuropsicológica de tais processos são apresentados e 

discorridos em tópico posterior deste projeto, Avaliação Neuropsicológica das funções 

executivas: considerações e especificidades.  

 

 

5.2 Avaliação da Memória de Trabalho 

 

 

 Diversos instrumentos são utilizados para avaliação da memória de trabalho. Em 

comum, eles possuem a premissa de que o indivíduo deve manter uma informação em mente, 

enquanto executa uma série de operações ou manipulações mentais para que os objetivos 

comportamentais sejam atingidos (LEZAK et al., 2004). Testes usualmente empregados para 

esta finalidade são, por exemplo, o subteste Dígitos das escalas Wechsler, ordem inversa, e 

sua contraparte visoespacial, o Corsi Block-tapping Test, também considerando sua aplicação 

em ordem inversa. Este instrumento consiste de um conjunto de blocos que são indicados em 

sequências pré-determinadas pelo aplicador. Ao término, o avaliando deve reproduzir esta 

seqüência, porém em ordem inversa (LEZAK et al., 2004; MALLOY-DINIZ et al., 2008). 

 Outro instrumento utilizado à mensuração desta habilidade é o Paced Auditory Serial 

Addition Test ou PASAT. Embora haja diferenças relativamente substanciais entre distintas 
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versões e formas de aplicação, de uma forma genérica, o examinador dita uma seqüência de 

números aleatórios e o avaliando é solicitado a somar cada número com aquele que o precede. 

Assim, por exemplo, se a seqüência ouvida é 5, 4, 8, 3, 5; o indivíduo deverá enunciar: 9, 12, 

11, 8. A tarefa consiste em quatro blocos similares, sendo a única distinção entre eles o tempo 

discorrido entre a apresentação dos estímulos que pode variar de 1,2 a 2,4 segundos (LEZAK 

et al., 2004; MALLOY-DINIZ et al., 2008). 

  Também as tarefas designadas como n-back são tipicamente empregadas na avaliação 

na memória de trabalho. Nesta tarefa, estímulos são apresentados, um a um, sequencialmente 

e em ordem aleatorizada. Sempre que um estímulo ora apresentado for o mesmo que ocorreu 

n condições ou etapas atrás, o examinando deverá sinalizar, seja verbalizando uma resposta, 

seja acionando um botão. Por exemplo, sob a condição 2-back, o avaliando deveria indicar 

caso o estímulo ora apresentado pareasse com outro, apresentado dois itens atrás. Embora n 

possa ser igual a um, a tarefa pode ter seu nível de complexidade aumentado considerando n 

igual ou maior a dois (GAZZANIGA et al., 2006; LEZAK et al., 2004). Segundo Gazzaniga e 

colaboradores (2006), nesta tarefa há a necessidade de uma atualização constante da memória 

de trabalho afim de que as comparações com o estímulo corrente se dêem de forma efetiva, ou 

seja, somente a manutenção da informação não é suficiente. É necessária a manipulação 

constante da informação na memória de trabalho. Com a mesma premissa de funcionamento, 

esta tarefa pode ser aplicada sob as modalidades auditiva e visoespacial. 

 O estudo de Injoque-Ricle e Burin (2008) avaliou apenas aspectos visoespaciais da 

memória de trabalho. Os autores buscavam evidências de validade de seis subtestes 

visoespaciais da „Automated Working Memory Assessment Battery‟ (AWMA).  

Complementarmente, foram aplicados dois subtestes do WISC III, blocos e vocabulário. A 

análise fatorial evidenciou uma resolução de dois fatores, dividindo adequadamente os 

subtestes de memória de trabalho e aqueles do WISC. Também, na maioria dos subtestes da 

AWMA observou-se mudança nos escores nos distintos grupos etários, seis, oito e 11 anos, 

sugerindo o desenvolvimento da habilidade com a progressão da idade. Estes resultados 

proveram evidências de validade aos subtestes utilizados, conforme era objetivo de seus 

autores; além, dão respaldo à noção de que tal habilidade desenvolve-se gradualmente, com o 

avanço da idade. 

Estudos como o apresentado acima, que buscam evidências de validade para 

instrumentos, assim como a adequada avaliação da memória de trabalho, fazem-se 

importantes em diferentes contextos, como por exemplo no escolar, dada a relação entre o 

construto e a realização acadêmica. Essa foi a conclusão do estudo levado a cabo por Ryan, 
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Baerwald e Forrest (2008) com participantes adultos e, anos antes, com crianças por 

Gathercole e colaboradores (2006).  

Estes últimos avaliaram crianças identificadas pela escola como tendo dificuldades de 

leitura, com o intuito de verificar em que extensão o prejuízo na memória de trabalho poderia 

contribuir para a severidade de suas dificuldades de aprendizagem. Avaliação intelectual 

caracterizou a amostra como limítrofe (M=82,87). Verificou-se desempenho rebaixado em 

memória de trabalho e outras medidas, como memória de curto prazo visoespacial, e 

levemente rebaixado para medidas de linguagem, consciência fonológica e memória de curto 

prazo fonológica. Porém, para além destes resultados, os autores encontraram que a memória 

de trabalho relacionou-se à severidade de suas dificuldades em leitura e matemática. A 

memória de trabalho também figurou como boa preditora destas habilidades escolares, sendo 

que sua contribuição parece ser comum para os dois domínios. Para os autores, o prejuízo em 

memória de trabalho comprometeria a capacidade das crianças em processar e integrar as 

informações, acarretando dificuldades em seguir instruções complexas e se desempenhar em 

tarefas que demandem maior carga de processamento ou que possuam estrutura hierárquica 

complexa, o que levaria ao abandono da tarefa antes de encerrá-la, por exemplo. Obviamente, 

estes achados tem implicações educacionais; uma forma do professor lidar com alunos com 

déficits de memória de trabalho, por exemplo, seria manejar as demandas desta habilidade, 

sugerindo atividades mais estruturadas, com instruções mais curtas e simples 

(GATHERCOLE et al., 2006). Os resultados e conclusão deste estudo corroboram a 

importância de se disponibilizar instrumentos válidos à avaliação da memória de trabalho em 

crianças e adolescentes. Porém, apesar de achados interessantes, cabe pontuar uma limitação 

importante do estudo, qual seja a avaliação somente do aspecto verbal da memória de 

trabalho.  

Consoante ao modelo de memória de trabalho de Baddeley, autores como Malloy-

Diniz e colaboradores (2008) argumentam que, na avaliação deste construto, toma 

importância patente utilizar medidas verbais e visoespaciais, de modo a abranger os 

subsistemas ou modalidades que compõem a memória de trabalho. Em consenso com esta 

assertiva, no presente estudo serão utilizados o Teste de Memória de Trabalho Visual e o 

Teste de Memória de Trabalho Auditiva, os quais mensuram as respectivas modalidades deste 

construto. 
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5.3 Avaliação da Atenção Seletiva 

 

 

Dentre os dez testes neuropsicológicos mais utilizados para avaliação no domínio das 

funções executivas, figura o Teste de Stroop (RABIN et al., 2005). Foi desenvolvido em 1935 

por Stroop como uma medida de atenção seletiva e flexibilidade cognitiva. Em sua versão 

original é composto por quatro partes e, em cada uma delas, é apresentado um cartão ao 

sujeito, contendo estímulos os quais ele deverá ler ou nomear a cor. Assim, na parte 1 o 

indivíduo é solicitado a ler nomes de cores (azul, verde, vermelho, marrom e roxo) escritas 

em tinta preta; na parte 2 deve ler o nome das cores que são escritas em tinta colorida, ainda 

que nunca a cor com que a palavra está escrita é a mesma do nome da palavra. Na terceira 

parte, o indivíduo é solicitado a nomear a cor de quadrados apresentados e, na quarta e última 

parte, é novamente apresentado o mesmo cartão já utilizado na parte 2, porém, a instrução 

agora explicita que o avaliando deve nomear a cor com que a palavra está escrita, 

desconsiderando seu conteúdo (LEZAK et al., 2004; STRAUSS et al., 2006).  

O teste parte da premissa de que o tempo para completar a tarefa deve aumentar 

significativamente quando o indivíduo é solicitado a nomear a cor, em detrimento de ler a 

palavra. Este aumento na latência para a nomeação da cor é referido como efeito de 

interferência cor-palavra ou, simplesmente, efeito Stroop. O instrumento é utilizado para 

avaliação da atenção seletiva, porém, também referido para avaliação de inibição, habilidade 

fluida e velocidade e há diversas versões do mesmo, as quais apresentam pequenas variações 

no que tange ao número de cartões e de estímulos apresentados (LEZAK et al., 2004; 

STRAUSS et al., 2006). Uma destas versões é a de Victoria, a partir da qual foi adaptado o 

Teste de Stroop Computadorizado (CAPOVILLA; MONTIEL, no prelo), utilizado nesta 

pesquisa e descrito posteriormente no Método. 

A versão de Victoria compartilha alguns problemas comuns às demais versões do 

Teste de Stroop, qual seja a falta de dados normativos detalhados relacionados à idade e dados 

para crianças e adolescentes (STRAUSS et al., 2006). Obviamente esta afirmação refere-se ao 

contexto norte-americano; no Brasil não só dados normativos são escassos, mas também 

dados de evidências de validade e fidedignidade.   

Apesar destas limitações, a versão de Victoria apresenta como vantagem sobre as 

outras versões o fato de ser mais breve. A tarefa é estruturada em três partes, cada qual com 

um cartão com 24 itens. Na primeira parte (D), o avaliando é solicitado a nomear a cor dos 
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círculos apresentados (azul, verde, vermelho, amarelo); na segunda parte (W), há a 

apresentação de uma situação congruente, ou seja, são apresentadas palavras escritas com a 

mesma cor representada em seu conteúdo verbal (ou seja, a palavra verde escrita em cor 

verde) e o avaliando é solicitado a nomear a cor com que está escrita a palavra. Por fim, na 

última parte (C) o avaliando deve nomear a cor de palavras pintadas em cores contrastantes ao 

seu conteúdo (situação incongruente, ou seja, a palavra verde escrita em cor amarela). De 

modo geral, são computados o tempo total demandado para completar a tarefa; o número de 

erros e um escore de interferência, ou seja, a diferença entre o tempo requerido na situação de 

interferência (C) e na situação controle de nomeação da cor dos círculos (D) (STRAUSS et 

al., 2006). 

Conforme Strauss e colaboradores (2006) apontam, o paradigma de Stroop é uma das 

técnicas mais utilizadas na avaliação da atenção e controle inibitório. Em relação a algumas 

versões do teste, como a de Victória, por exemplo, que se estruturam em blocos distintos de 

itens congruentes versus itens incongruentes, há algumas críticas que referem que os 

participantes podem desenvolver estratégias que lhe permitam atentar às dimensões relevantes 

do estímulo. No entanto, assim argumentam os mesmos autores, este delineamento pode 

fortalecer a sensibilidade do teste a diversas condições clínicas e, além, minimizar a demanda 

sobre a memória de trabalho e flexibilidade cognitiva, as quais sobrecarregariam a tarefa em 

condições mistas, o que poderia gerar controvérsias quanto à interpretação da dificuldade 

subjacente ao próprio desempenho no teste (o problema da tarefa impura será abordado 

posteriormente).  

A despeito das distintas versões existentes, Lezak e colaboradores (2004) sumariam 

uma gama de estudos que provem evidências de validade e dados de fidedignidade da técnica 

de Stroop. Apesar de não apresentar os respectivos índices, relatam fidedignidade satisfatória, 

com poucos estudos evidenciando efeito de prática. Efeito de sexo não tem sido relatado 

consistentemente na literatura, porém a performance no instrumento sofre forte efeito da 

idade. Além, em pacientes com traumatismo crânio-encefálico, pobre performance no teste de 

Stroop correlacionou-se a prejuízos em outras tarefas atencionais. Pacientes com demência 

apresentam maior lentidão em todas as partes do teste e há relatos também de prejuízo no 

desempenho em pacientes com lesões pré-frontais, embora haja divergências quanto à 

localização exata desta lesão, com alguns estudos relatando maiores prejuízos em pacientes 

com lesões à esquerda, outros à direita, outros ainda, lesões pré-frontais mediais.  

Outros instrumentos, conforme apontamentos de Lezak e colaboradores (2004) e 

Strauss e colaboradores (2006), também merecem citação no âmbito da avaliação da atenção, 
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como o subteste de Dígitos, ordem direta, das escalas Wechsler; e uma versão visoespacial 

desta tarefa que se utiliza de pequenos blocos, o Corsi Block-tapping Test, porém, estes 

instrumentos apreendem aspectos mais relacionados ao “span atencional” ou capacidade de 

duração ou armazenamento atencional, estando menos relacionados ao funcionamento 

executivo em si. Também o Continuous Performance Test I (CPT I) cabe ser citado como 

instrumento de mensuração sobretudo do aspecto de sustentação da atenção. Neste teste, letras 

(ou outros estímulos) são apresentadas em ordem randômica na tela de um computador e o 

participante deve indicar sempre que a letra „X‟, por exemplo, for apresentada (LEZAK et al., 

2004).  

Estudo que utilizou o CPT I, aplicado a uma amostra de voluntários adultos saudáveis 

com média de 11 anos de escolarização, demonstrou que o desempenho no instrumento sofre 

forte efeito da idade, escolaridade e gênero, nesta ordem. Deste modo, os resultados deixaram 

evidente um declínio dos escores em função da progressão dos anos; também os indivíduos 

com maior escolaridade apresentaram melhor desempenho e, por fim, naquela amostra, os 

homens desempenharam-se melhor que as mulheres (HSIEH et al., 2005).  

Outro estudo, desta feita conduzido com crianças em idade escolar e apresentado em 

congresso de 2008, investigou quais testes neuropsicológicos melhor poderiam predizer 

sintomas de TDAH em 395 crianças matriculadas nos três primeiros anos do ensino 

fundamental. Foram utilizadas escalas para avaliação dos sintomas de TDAH, preenchidas 

pelas próprias crianças, pais e professores, e os instrumentos: Teste de Atenção d2, Teste de 

Stroop, Teste da Torre de Londres, WCST, Fluência Verbal e Teste de Rey-Ostereith. Os 

resultados evidenciaram que o Teste da Torre de Londres e o Teste de Stroop foram os 

melhores preditores de sintomas de TDAH (LUNA; TOMASINI, 2008). No Brasil, um teste 

computadorizado de atenção visual, TAVIS, foi desenvolvido com o propósito de mensurar os 

distintos aspectos de seletividade, sustentação e alternância da atenção. No estudo de 

Coutinho e colaboradores (2007), também conduzido com uma amostra não-clínica, tal teste 

mostrou-se efetivo em discriminar crianças e adolescentes com sintomas de TDAH em 

relação a seus controles saudáveis.  

Outro apontamento pertinente refere ao fato de que muitos instrumentos, além de 

dados de acurácia, provêm medidas de tempo de reação (TR), as quais podem caracterizar 

medidas bastante úteis e relativamente diretas do processamento sob mensuração e da 

velocidade deste processamento (LEZAK et al., 2004). De fato, exemplificando esta assertiva, 

no estudo de Assef (2005), o desempenho no Teste de Stroop Computadorizado não foi eficaz 

em discriminar entre grupos de crianças com e sem TDAH. No entanto, a medida de tempo de 
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reação, considerando todas as partes do instrumento, bem como o tempo de interferência 

discriminaram entre ambos os grupos, sendo que o grupo com TDAH apresentou maior TR e 

efeito de interferência que o grupo controle como, de fato, era esperado. Assim, para além dos 

escores, o TR pode ser uma ferramenta importante na avaliação dos processos cognitivos, 

possibilitada, sobretudo, pelo uso de instrumentos computadorizados. Daí a relevância do 

estudo das evidências de validade também deste tipo de instrumentos. 

  

 

5.4 Avaliação do Controle Inibitório 

 

 

Uma das alternativas à avaliação da habilidade de controle inibitório se dá por meio do 

paradigma “Go/No Go”. Este se baseia em um padrão de emissão de respostas a um 

determinado estímulo ou grupo de estímulos e supressão de resposta frente a outro estímulo 

ou grupo destes (GIL, 2002; MALLOY-DINIZ et al., 2008). No Continuous Performance 

Test II (CPT II), por exemplo, letras do alfabeto são apresentadas, aleatoriamente, análogo ao 

CPT I, porém, o sujeito deve indicar continuamente sempre que uma letra diferente de „X‟ for 

apresentada, inibindo sua resposta quando a letra apresentada for o próprio „X‟. O CPT II é 

um exemplo clássico de um instrumento que se utiliza do paradigma “Go/No Go” (LEZAK et 

al., 2004; MALLOY-DINIZ et al., 2008). É interessante notar que uma mudança 

relativamente simples na instrução do teste, como a que ocorre entre CPT I, apresentado no 

tópico anterior, e o CPT II, pode acarretar uma alteração importante sobre a demanda do 

processamento requerido na resolução do teste.   

O paradigma de Stroop também é muitas vezes referido como meio para mensuração 

de ambos, atenção seletiva e também controle inibitório (LEZAK et al., 2004; MALLOY-

DINIZ et al., 2008). De fato, embora conceitualmente a divisão destes dois construtos possa 

ser possível, é provável que ambos os processos atuem de forma integrada, complementar. 

Assim, a filtragem dinâmica da informação para subseqüente processamento pode se dar por 

meio da seleção e acentuação da informação relevante e inibição daquelas irrelevantes 

(GAZZANIGA et al., 2006). Neste estudo, por motivos didáticos e metodológicos e a 

exemplo de pesquisas anteriores (e.g. ASSEF, 2005; COZZA, 2005; MENEZES, 2008), 

considerou-se o paradigma de Stroop à avaliação da atenção seletiva e, para avaliação do 

controle inibitório, utilizou-se uma tarefa de geração semântica, cujos preceitos vêm a seguir.  
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A avaliação do controle inibitório com recurso às tarefas de geração semântica se dá 

por meio da apresentação de figuras que representam substantivos, diante das quais os sujeitos 

devem gerar um verbo semanticamente relacionado. Estes substantivos ou figuras podem 

pertencer a duas categorias; figuras de alta seleção são aquelas que, usualmente, se relacionam 

a vários verbos e podem, portanto, evocar distintas ações associadas, como por exemplo, 

corda, que pode ser associada aos verbos laçar, amarrar, pular, enrolar; enquanto que figuras 

de baixa seleção, usualmente, evocam uma só ação relacionada, como tesoura, geralmente 

associada ao verbo cortar (GAZZANIGA et al., 2006).  

Thompson-Schill, D´Exposito, Aguirre e Farah (1997) e Thompson-Schill, Swick, 

Farah, D´Exposito, Kan e Knight (1998) desenvolveram um teste de geração semântica que 

possuía 48 substantivos de alta seleção e 48 de baixa seleção. A categorização de tais 

substantivos foi feita por estes autores calculando-se a razão da freqüência de resposta do 

verbo mais evocado para um determinado substantivo sobre o segundo mais evocado. As 

razões, denominadas de “força de resposta”, entre 1,0 e 3,0 agruparam substantivos de alta 

seleção, enquanto razões entre 5,0 e 50,00 agruparam os de baixa seleção.  

A tarefa de geração semântica desenvolvida foi aplicada a sujeitos normais enquanto 

estes eram submetidos a neuroimagem por meio de Tomografia por Emissão de Pósitrons.  

Um substantivo era apresentado ao sujeito que devia gerar uma palavra semanticamente 

associada a ele. Os autores mostraram que houve ativação do córtex pré-frontal inferior em 

ambas as categorias, porém a ativação foi maior na condição de alta seleção do que na de 

baixa, sugerindo maior demanda do controle inibitório para a seleção de um único verbo 

dentre os vários semanticamente relacionados ao substantivo (THOMPSON-SCHILL et al., 

1997). 

Em estudo complementar, conduzido pelo mesmo grupo de pesquisa e utilizando a 

mesma tarefa, pacientes com lesão no córtex pré-frontal inferior à esquerda cometeram mais 

erros que seus controles, porém somente na condição de alta seleção, não sendo verificada 

diferença entre os grupos na condição de baixa seleção. Ou seja, seus déficits ficaram 

evidentes somente quando a tarefa requeria alta demanda de seleção entre as respostas 

competidoras. Mesmo considerando apenas os sujeitos do grupo controle, a comparação de 

seu desempenho nas condições de alta e baixa seleção corrobora a noção de que a condição de 

alta apresenta maior nível de dificuldade, refletindo a maior demanda de processamento 

requerido pela tarefa e, devido a isso, segundo os autores, esta condição do teste seria mais 

sensível a revelar possíveis prejuízos (THOMPSON-SCHILL et al., 1998). Para além destes 
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achados, estes estudos também provem evidências de validade ao paradigma de geração 

semântica. 

 Apesar de a maioria dos autores tratar o controle inibitório enquanto um construto 

unitário e, portanto, não adotarem uma classificação no que tange às tarefas utilizadas à sua 

avaliação, autores como Nigg (2001) relevam a importância de se considerar tais aspectos, 

embora suas colocações não sejam consenso na literatura. Após revisão de estudos que 

avaliaram a habilidade de controle inibitório em indivíduos com TDAH, Nigg verificou que 

as mensurações em tais pesquisas, poderiam ser sumariadas em 1) Tarefas de Inibição 

motora, as quais focavam a supressão de respostas ativadas ou prepotentes (exemplo, Go/No-

go), habilidade de atrasar a resposta, na qual o indivíduo é solicitado a aguardar um período 

de tempo antes de emitir sua resposta, e supressão de respostas reflexas (como as tarefas anti-

sacada); 2) Tarefas de controle de interferência e conflito de resposta, que envolviam a 

supressão de resposta competidora ou secundária (como no paradigma de Stroop), e 3) 

Tarefas de inibição cognitiva, em que a demanda concentra-se sob a supressão da cognição ou 

interferência interna, cuja finalidade pode, por exemplo, servir à proteção do conteúdo da 

memória de trabalho, de modo a não sobrecarregar o sistema com excesso de informação 

irrelevante. Exemplo deste tipo de tarefa é a conhecida por „Esquecimento dirigido‟, na qual o 

avaliando vê uma lista de figuras de fácil nomeação apresentada pelo aplicador. Após, o 

participante é solicitado a esquecer a lista de figuras e é apresentado a uma nova lista, a qual 

deverá recordar. Neste exemplo, a evocação de figuras da primeira lista é tomada como uma 

medida de falha na inibição (NIGG, 2001). Esta organização conceitual dos tipos de tarefas de 

Nigg (2001) parece plausível e pode subsidiar estudos futuros que possam, empiricamente, 

corroborar ou refutar a visão do autor. 

 Especialmente no Brasil, há carência de instrumentos para avaliar o controle inibitório, 

sugerindo a importância de estudos com o objetivo de desenvolver e fornecer dados de 

evidências de validade de instrumentos e, adicionalmente, ampliar o conhecimento acerca 

deste construto. Um dos estudos conduzidos no Brasil para avaliar controle inibitório em 

crianças foi o de Assef (2005), que utilizou uma tarefa de geração semântica semelhante à de 

Thompson-Schill, D´Exposito e colaboradores (1997) e Thompson-Schill, Swick e 

colaboradores (1998), o Teste de Geração Semântica, desenvolvido por Capovilla, Macedo e 

Capovilla (2005) e descrito em maiores detalhes no item „Método‟. 

 Naquele estudo, Assef (2005) evidenciou que embora o escore no Teste de Geração 

Semântica não tenha se mostrado profícuo em discriminar entre crianças com e sem TDAH, o 

Tempo de Reação (TR) em ambas as condições, de alta e baixa seleção, assim como o TR de 
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interferência (TR na condição de alta menos TR na condição de baixa seleção) foi efetivo em 

discriminar entre os grupos com e sem o diagnóstico. De fato, crianças com TDAH 

demandaram maior TR e apresentaram-se mais susceptíveis à interferência da condição de 

alta seleção. Além disso, o TR na condição de alta seleção e de interferência apresentou 

correlação baixa, porém positiva e significativa, com o TR de interferência do Teste de 

Stroop. Estes dados provêm evidências de validade do Teste de Geração Semântica, porém 

estudos adicionais são necessários de modo a ampliar estes achados. Este é um dos objetivos 

ao qual se propõe este projeto. 

 

 

5.5 Avaliação da Flexibilidade Cognitiva 

 

 

Outro instrumento que figura como um dos mais utilizados para avaliação das funções 

executivas e que foi também empregado nesta pesquisa é o Trail Making Test ou Teste de 

Trilhas (RABIN et al., 2005).  O teste é dividido em duas partes. A parte „A‟ é referida à 

avaliação de busca visual, sendo empregada na grande maioria das vezes como controle ou 

linha de base para interpretação do desempenho na parte „B‟. Esta, por sua vez, caracteriza 

uma medida de atenção dividida, velocidade e flexibilidade cognitiva. O teste foi 

originalmente construído em 1938 como „Partington‟s Pathway‟s‟ ou „Teste de Atenção 

Dividida‟, compondo parte da bateria Army Individual Test Battery. Atualmente, existem 

diversas versões do teste, com distintas variantes para adultos e crianças (como o Color Trail 

Making Test), além de uma versão oral (GIL, 2002; LEZAK et al., 2004; STRAUSS et al., 

2006). 

Apesar das distintas versões, estudo de Oliveira-Souza e colaboradores (2000) 

comprovou a equivalência entre a versão tradicional „lápis-e-papel‟ e a versão oral do Teste 

de Trilhas, parte B, em uma amostra de adultos saudáveis, confirmando que o desempenho 

nesta parte do teste parece de fato refletir mecanismos de flexibilidade cognitiva, antes de 

qualquer outro mecanismo motor ou visoespacial que poderia estar atrelado à sua resolução na 

versão „lápis e papel‟. Não foi encontrada correlação entre as partes A das mesmas versões, 

nem tampouco o gênero influenciou o desempenho sobre qualquer variável.  

Independentemente da versão, o instrumento é de rápida aplicação e, em geral, requer 

que o indivíduo conecte, de acordo com a ordem numérica, 25 números aleatoriamente 
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dispostos em uma folha de papel, na parte A; e 25 números e letras aleatoriamente arranjados 

em uma segunda folha de papel, seguindo as ordens numérica e alfabética alternadamente, na 

parte B. O escore pode ser expresso em termos do tempo que é requerido, em segundos, para 

completar cada parte do teste ou, dentro de uma demarcação de tempo limitada, quantas 

conexões corretas entre os estímulos o indivíduo conseguiu efetuar. Além, é possível calcular 

escores derivados, por exemplo por meio da proporção (B/A) ou diferença (B-A) entre 

escores ou tempo em ambas as partes do teste (STRAUSS et al., 2006). Neste caso, entende-

se que tanto a parte A quanto a parte B do Teste de Trilhas impõem demanda sobre 

sequenciamento e velocidade de desempenho. No entanto, somente a parte B possui uma 

carga de flexibilidade. Deste modo, o escore derivado é uma tentativa de elucidar o que é de 

fato requerido na parte B do teste e, assim, extrair uma medida mais pura deste escore 

(LEZAK et al., 2004; MALLOY-DINIZ et al., 2008; STRAUSS et al., 2006). Todavia, 

Strauss e colaboradores (2006) advertem que a utilidade dos índices B/A ou B-A ainda requer 

maior investigação. 

A maioria dos estudos, de fato, não faz menção aos escores derivados, considerando 

somente o desempenho em cada parte do instrumento, como o estudo de Tombaugh (2004), 

que proveu dados normativos para a população canadense, entre 18 e 89 anos de idade. O 

estudo demonstrou que o desempenho em ambas as partes do Teste de Trilhas, considerando o 

tempo despendido pelo indivíduo para completar cada parte do instrumento, apresenta 

correlação entre si. Porém, mais interessante, evidenciou que o desempenho no Teste de 

Trilhas – partes A e B é afetado pela idade e, em menor grau, também pela escolaridade, 

porém não pelo gênero. Ou seja, com o aumento da idade e diminuição da escolaridade, 

sobretudo considerando os participantes mais idosos, averiguou-se queda no desempenho, 

refletida no maior tempo necessário pelos indivíduos para completar cada parte do teste. A 

parte A do teste apresentou-se menos susceptível ao efeito da escolaridade que a parte B. 

Estes resultados alertam à necessidade de se considerar dados tanto de idade quanto de 

escolaridade na interpretação do desempenho de pacientes adultos, por exemplo. 

Diversos estudos com o Teste de Trilhas – partes A e B são sumariados por Lezak e 

colaboradores (2004) e, por sua vez, fornecem dados de fidedignidade e evidências de 

validade do instrumento. Esses estudos têm encontrado que as partes A e B são 

moderadamente correlacionadas entre si e, além se correlacionam com o desempenho no 

WAIS. A parte B também apresenta correlação moderada com os erros perseverativos no 

WCST. Coeficientes de fidedignidade relatados situam-se entre 0,60 e 0,90 e o desempenho 

no teste sofre efeito da idade e escolaridade, sendo tal efeito mais pronunciado na parte B do 



67 

 

que na parte A do instrumento. As mulheres, sobretudo as idosas, apresentam maior tempo de 

performance na parte B em comparação com homens de mesma idade. Além, ambas as partes 

do instrumento mostraram-se sensíveis ao declínio cognitivo na demência e figuraram como 

boas preditoras do nível de realização independente em situações da vida em grupo de 

pacientes com traumas cerebrais de moderados a severos. Em idosos, prejuízo na performance 

na parte B mostrou-se correlacionado a problemas em atividades complexas da vida diária. 

Em crianças, um estudo recente, também utilizando o Teste de Trilhas, proveu dados 

relevantes sobre a associação entre o desempenho neste instrumento e medidas de realização 

escolar em crianças de 1ª à 4ª série do ensino fundamental, sendo a correlação mais robusta a 

evidenciada entre o desempenho na parte B do instrumento e média das notas escolares 

anuais, com r = 0,42 e p < 0,001 (CAPOVILLA; DIAS, 2008), e outro estudo, utilizando 

apenas a parte B do Teste de Trilhas, forneceu evidências de baixo desempenho no teste por 

crianças com queixa de dificuldades de aprendizagem e, dentre estas, aquelas com 

dificuldades de atenção apresentaram ainda os piores resultados (CAPELATTO; 

GUIMARÃES; CIASCA, 2008). Ou seja, a flexibilidade cognitiva pode ser uma boa 

preditora de dificuldades e do próprio desempenho escolar. É, portanto, importante dispor de 

instrumentos que permitam a avaliação de crianças e adolescentes. Neste âmbito, este estudo 

buscará por evidências de validade para o Teste de Trilhas – partes A e B em uma amostra de 

estudantes da 1ª à 8ª série do ensino fundamental, ao mesmo tempo investigará a trajetória de 

desenvolvimento da habilidade flexibilidade cognitiva nesta amostra.  

  

 

5.6 Avaliação da Habilidade de Fluência  

 

 

A avaliação da habilidade de fluência pode utilizar-se de instrumentos verbais e não-

verbais (LEZAK et al., 2004; MALLOY-DINIZ et al., 2008). Dentre os testes de fluência 

não-verbal, figuram alguns como o „Design Fluency‟ ou Fluência de Desenhos e o Teste dos 

Cinco Pontos. No primeiro, o participante é solicitado a fazer quantos e diferentes desenhos 

conseguir em 5 minutos, porém, seus esboços não podem representar objetos presentes no 

ambiente de testagem ou formas geométricas; em um segundo momento, o avaliando tem 4 

minutos para desenhar quantas figuras conseguir, utilizando apenas quatro linhas. No Teste 

dos Cinco Pontos, por sua vez, o participante recebe uma folha com 40 quadrados em uma 
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matriz 5 x 8. Em cada campo da matriz, há 5 pontos e o sujeito deve produzir o número 

máximo de diferentes desenhos conectando qualquer número de pontos em cada célula, em 

um período de cinco minutos (LEZAK et al., 2004; STRAUSS et al., 2006).  

Os testes de fluência verbal, por sua vez, embora inicialmente desenvolvidos como 

medidas de QI verbal, são consistentemente relatados como relacionados a outras medidas de 

funções executivas. Baseiam-se na mensuração da produção espontânea de palavras sob 

condições determinadas e restritas de busca. Também são descritos como avaliando 

velocidade e memória semântica. Há diferentes tipos de tarefas de fluência, entre elas tarefas 

de fluência fonêmica, semântica e mesmo uma versão escrita. Testes de fluência em geral são 

constituintes de diversas baterias neuropsicológicas e possuem várias formas alternativas. Nos 

testes de fluência semântica, a categoria mais comum é „animais‟, enquanto que nos de  

fluência fonêmica as letras mais utilizadas são F, A e S, embora formas alternativas utilizem-

se de diferentes combinações, como C, F e L; P, R e W; e B, H e R. No entanto, a escolha das 

letras pode afetar o resultado em virtude da freqüência de palavras com cada letra (STRAUSS 

et al., 2006).  

Nestes testes, os participantes são solicitados a verbalizar, em um período limitado de 

tempo, o máximo de palavras que conseguirem que atendam à exigência ou demanda da 

tarefa. Assim, por exemplo, em um teste de fluência fonêmica o indivíduo é solicitado a 

produzir verbalmente palavras iniciadas com determinada letra, por exemplo, F. Nos blocos 

seguintes o procedimento é repetido para as letras A e S, ou seja, o desempenho na tarefa 

envolve efetivo processo de busca para acessar a informação solicitada no teste. 

Adicionalmente, podem ser incorporadas outras regras, como por exemplo, não considerar 

palavras produzidas que referem nomes próprios. Em geral, para o escore é considerada a 

freqüência de palavras corretas em cada bloco do teste (para cada letra, no exemplo do FAS) e 

no total, sendo desconsideradas palavras incorretas, variações e repetições. No entanto, outras 

abordagens ao escore ainda são possíveis, como a avaliação do desempenho baseada no 

padrão de erros (por exemplo, intrusões, perseverações) e análise diferencial da produção em 

blocos de tempo (LEZAK et al., 2004; STRAUSS et al., 2006).  

Em suma, é um instrumento de rápida e simples aplicação, dispensa uso de material, 

com exceção de um cronômetro para marcação do tempo de cada bloco da tarefa. Segundo 

Strauss e colaboradores (2006), os testes de fluência podem caracterizar marcadores mais 

sensíveis de disfunção executiva do que instrumentos tais como o WCST. No entanto, os 

mesmos autores relevam que déficits em testes de fluência verbal não podem prover por si só 

evidência de disfunção executiva. Para tal, o padrão de déficit investigado com subsídio de 
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outras medidas toma maior relevância. Porém, tal afirmação não se aplica somente ao teste de 

fluência, mas deve ser estendida a todo e qualquer uso de testes psicológicos, sobretudo aos 

testes neuropsicológicos, ou seja, nenhum escore de teste deve ser usado isoladamente como 

base para qualquer decisão diagnóstica sem a adequada suplementação de outros dados. 

Estudos sumariados por Lezak e colaboradores (2004) também apontam que o teste de 

fluência verbal pode ser considerado um indicador sensível de disfunção cerebral; por 

exemplo, é bastante eficiente em discriminar entre pacientes com Mal de Parkinson e 

controles. Efeito de sexo não tem sido relatado entre adultos, porém o desempenho sofre 

efeito da idade e escolaridade. Correlação moderada foi relatada com o subteste „Dígitos‟ (r = 

0,45) e „Vocabulário‟ (r = 0,41) do WAIS, porém o mesmo não foi encontrado com medidas 

de memória. Dados de fidedignidade apontam para um coeficiente aproximado de 0,70, com 

apenas a letra „A‟ ficando abaixo desse índice. Para além de apresentar dados de 

fidedignidade, estas informações sugerem evidências da validade do instrumento. 

Interessantemente, apesar da aparente similaridade da tarefa, testes de fluência 

fonêmica e semântica podem envolver processos distintos. De fato, há evidências de que 

diferentes regiões do córtex pré-frontal possam mediar o desempenho em cada tipo de teste, 

conclusão do estudo de Szatkowska, Grabowska e Szymanska (2000). Em ambas as versões, 

fonêmica e semântica, os participantes, pacientes neurológicos e controles, foram solicitados a 

verbalizar o maior número possível de palavras que se enquadrassem em cada critério durante 

o tempo limite de 60 segundos. Utilizou-se a letra „K‟ para a tarefa de fluência fonêmica, letra 

comum no idioma vigente no país onde o estudo foi conduzido, e a categoria „animais‟ na 

versão semântica. Os resultados apontaram que as diferentes versões do teste podem depender 

de circuitos neurais distintos, com as tarefas de fluência fonêmica suportadas sobretudo pelo 

córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo e as de modalidade semântica envolvendo um maior 

contingente de regiões, que inclui áreas dorsolaterais bilaterais e ventromedial direita 

(SZATKOWSKA et al., 2000). 

Apesar destes achados em termos de distintas regiões cerebrais envolvidas nas 

diferentes modalidades de fluência verbal, e das possíveis diferenças em termos de 

processamento da informação que isto pode significar, ambas as tarefas figuram como boas 

preditoras do desempenho acadêmico, segundo conclusão de Zanín, Ledezma, Galarsi, Gil e 

Bortoli (2008). Os autores avaliaram 48 universitários argentinos e verificaram correlação 

significativa (p < 0,002; autores não apresentam valores de r) entre os escores em fluência 

semântica (categoria animais) e fonêmica (letra „P‟) e o desempenho acadêmico (ZANÍN et 

al., 2008).  
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É importante ressaltar que os testes de fluência verbal podem sofrer influência de 

vários outros processos cognitivos, entre eles a inteligência geral, vocabulário e, de interesse 

especial neste âmbito, da atenção, memória de trabalho e controle inibitório (MALLOY-

DINIZ et al., 2008). De fato, também Lezak e colaboradores (2004) afirmam que tarefas de 

fluência verbal, a exemplo de tarefas de geração de itens, impõem grande demanda de 

processamento ao auto-monitoramento, devido à necessidade de evitar a repetição de uma 

resposta já verbalizada. Isto parece coerente, haja visto que em uma tarefa como o Teste de 

Fluência Verbal FAS, por exemplo, o indivíduo não somente deverá acessar a memória de 

longo prazo para recuperar uma determinada palavra, como deverá selecionar aquela que se 

enquadra à regra da tarefa, recordar as palavras já verbalizadas para evitar repetí-las, inibir 

respostas erradas ou corretas, porém já emitidas e, continuamente, atualizar na memória de 

trabalho suas novas emissões, alterando os critérios de avaliação das próximas palavras 

recuperadas. Esta concepção permite a compreensão dos Testes de Fluência Verbal enquanto 

tarefas complexas, nas quais outras habilidades podem influenciar seu desempenho. Esta 

hipótese foi testada nesta pesquisa, de modo a verificar se outras habilidades e quais, dentre 

memória de trabalho, atenção seletiva, controle inibitório e flexibilidade cognitiva, são, e em 

que grau, explicativas do desempenho no Teste de Fluência Verbal FAS.     

 

 

5.7 Avaliação da Habilidade de Planejamento 

 

 

No âmbito da avaliação do planejamento, o Teste da Torre de Londres, assim como os 

demais instrumentos baseados no paradigma das Torres, o Torre de Hanói e Torre de Toronto, 

merecem destaque devido à sua utilização na clínica e pesquisa neuropsicológica (KOHLER; 

BECH; HOHNECKER, 2003; KRIKORIAN et al., 1994; LEZAK et al., 2004; MALLOY-

DINIZ et al., 2008; MIYAKE et al., 2000). Dentre estes testes, o da Torre de Londres é 

proposto como mais adequado ao uso com amostras de crianças e adolescentes, devido a sua 

menor complexidade em relação às demais versões (KRIKORIAN et al., 1994; LEZAK et al., 

2004) e, inclusive, o presente estudo utiliza-se de adaptação desta versão específica.   

O instrumento, desenvolvido em 1982 por Shallice e McCarthy a partir de uma 

adaptação e simplificação da tarefa requerida no Teste da Torre de Hanói, foi delineado para 

avaliar processos envolvidos no planejamento, em geral, prejudicados em lesões ou 
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disfunções pré-frontais. A tarefa requer que o respondente analise os meios possíveis para se 

alcançar um objetivo final, efetuando, assim, o planejamento de cada passo ou movimento 

necessário à solução de uma série de problemas arranjados em ordem crescente de dificuldade 

(KOHLER et al., 2003; KRIKORIAN et al., 1994).  

 O instrumento é composto por uma plataforma de madeira, sobre a qual são dispostas 

três hastes verticais. Sobre as hastes são encaixadas três esferas coloridas, sendo uma 

vermelha, uma verde e outra azul. As esferas são posicionadas nas hastes de modo a compor 

uma posição inicial padronizada. Cada problema ou tarefa consiste na apresentação de 

configurações ou disposições finais, as quais o participante deve atingir por meio da 

manipulação das esferas a partir de uma mesma posição inicial. A versão original empregada 

no estudo de Shallice (1982, apud KRIKORIAN et al., 994), a qual também ancora a versão 

utilizada neste estudo, é composta por 12 problemas, ou seja, 12 configurações finais que o 

participante tentará atingir, a partir de uma posição inicial, por meio da manipulação das três 

esferas. Tais problemas são arranjados em ordem crescente de complexidade, iniciando por 

aqueles que podem ser resolvidos com dois movimentos (equivalente à manipulação de duas 

esferas) até aqueles que exigem a realização mínima de cinco movimentos (KRIKORIAN et 

al., 1994; MALLOY-DINIZ et al., 2008; PHILLIPS et al., 2001). 

Uma seqüência de movimentos é julgada correta se a posição final almejada é atingida 

com um número mínimo possível de movimentos realizados. Também pode-se considerar o 

número de tentativas efetuadas para a solução do problema; ou seja, ao avaliando são dadas 

três tentativas para resolução da tarefa. Se esta é realizada na primeira tentativa, pontua-se 

escore três; se é realizada na segunda tentativa, escore dois, e na terceira tentativa, escore um. 

Neste sentido, escore zero indicaria a falha em completar a tarefa apesar de três tentativas 

para fazê-la. Medidas de tempo de execução para cada tentativa e de latência, que se refere ao 

tempo discorrido a partir da introdução da tarefa até a realização do primeiro movimento a 

cada tentativa (também designado como tempo de planejamento) também podem ser tomadas 

(KRIKORIAN et al., 1994; MALLOY-DINIZ et al., 2008; PHILLIPS et al., 2001). 

Adicionalmente, Lezak e colaboradores (2004) afirmam que a dificuldade de cada item deste 

teste é função do número e complexidade dos sub-objetivos requeridos para alcançar a 

posição final, objetivo do teste. Sub-objetivo, por sua vez, refere a um movimento essencial à 

correta solução do item, mas que aloca a esfera em posição diferente à final, almejada. Ou 

seja, aparentemente, é um movimento incongruente com o objetivo final, porém é passo 

fundamental à realização deste (LEZAK et al., 2004). 
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Para um adequado desempenho no procedimento da Torre de Londres, o participante 

deve gerar, manter e testar mentalmente uma seqüência ordenada de movimentos vias à 

configuração alvo esperada e, só então, executá-la (KOHLER et al., 2003; KRIKORIAN et 

al., 1994); ainda, simultaneamente a esta realização, deve antecipar e evitar movimentos 

incorretos. O teste também impõe demandas adicionais sobre habilidades de sequenciamento 

e atenção, que aumentam paralelamente ao acréscimo de movimentos necessários à conclusão 

da tarefa (KRIKORIAN et al., 1994) e habilidades tais como memória de trabalho, controle 

inibitório e memória visoespacial são consideradas importantes para o desempenho efetivo na 

tarefa (LEZAK et al., 2004). Ou seja, pode-se verificar que o procedimento da Torre de 

Londres requer a operação integrada de uma série de habilidades de controle executivo, o que 

corrobora a visão de que o teste caracteriza uma tarefa complexa, tal como considerado por 

Miyake e colaboradores (2000). 

O instrumento, assim como praticamente todos aqui já relatados, apresenta grande 

variabilidade no modo em como é aplicado, com diferenças nas técnicas de administração e 

pontuação, número de esferas utilizadas e número de movimentos necessários para atingir as 

posições alvo, existindo também versões adaptadas computadorizadas (KOHLER et al., 2003; 

PHILLIPS et al., 2001). Tal diversidade de versões, segundo Krikorian e colaboradores 

(1994), pode levar a dificuldades na comparação de achados oriundos de diferentes estudos, 

assim como na identificação da exata natureza do construto mensurado. Em um de seus 

artigos, estes autores apresentam uma contribuição à minimização desses problemas, 

fornecendo uma metodologia detalhada para aplicação e pontuação deste instrumento, de 

acordo com o originalmente proposto por Shallice (1982, apud KRIKORIAN et al., 1994). 

Este estudo serviu de arcabouço ao delineamento da versão do Teste da Torre de Londres 

empregado neste projeto e cuja descrição detalhada é esboçada a posterior, no item Método. 

Neste mesmo estudo, Krikorian e colaboradores (1994) delinearam o desenvolvimento 

da habilidade de planejamento, conforme avaliada pela Torre de Londres, ao longo de uma 

ampla faixa etária, até a vida adulta. Verificaram que o desempenho no teste aumentou 

paralelo à progressão das séries escolares. Apesar disso, Anova e análise de comparação de 

pares revelaram que o desempenho dos jovens adultos não era diferente do dos alunos de 6ª, 

7ª e 8ª série. Na realidade, o desempenho dos adultos somente diferenciou-se dos 

desempenhos das crianças da 1ª à 5ª série. Apesar do aumento progressivo do desempenho no 

Torre de Londres ao longo das séries escolares, os autores destacam a considerável 

sobreposição de performance ao longo da maioria das séries estudadas. Isto sugere que a 

habilidade de planejamento desenvolve-se ao longo da infância e que crianças a partir da 6ª 
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série, isto é, com aproximadamente 12 anos, já possuem um nível de desempenho equivalente 

ao jovem adulto. No mesmo estudo, correlação moderada e significativa foi encontrada entre 

os escores na Torre de Londres e o Porteus Maze Test (PMT), sugerindo que os testes avaliam 

algo comum, porém processos não sobrepostos. Isto é interessante uma vez que ambos são 

testes supostamente delineados à avaliação da habilidade de planejamento. Os autores 

justificam que tais achados são razoáveis, uma vez que ambos os instrumentos requerem 

planejamento antecipatório, porém, o Teste da Torre de Londres impõe maior demanda 

atencional e necessidade de delineamento e execução de seqüências determinadas de 

comportamento (KRIKORIAN et al., 1994), o que também dá respaldo à idéia do Teste da 

Torre de Londres como um instrumento complexo do funcionamento executivo. 

Os resultados de Krikorian e colaboradores (1994) provem também evidências de 

validade do instrumento. Complementarmente, Lezak e colaboradores (2004) apresentam o 

próprio estudo de Shallice, de 1982. Naquela investigação, pacientes com lesões anteriores à 

esquerda desempenharam-se pior que aqueles com lesões posteriores direitas ou esquerdas, 

tanto quanto em relação a controles saudáveis; pacientes com lesões anteriores à direita, por 

sua vez, somente se desempenharam pior que os controles e nos problemas mais complexos 

do Teste da Torre de Londres, que exigiam o mínimo de cinco movimentos. Ambos os 

estudos fornecem indicativos da validade do instrumento em sua versão original. 

 Com uma versão adaptada do Teste da Torre de Londres, que contou com a inclusão 

de problemas que requeriam 6 e 7 movimentos, também Culbertson e Zillmer (1998) 

observaram uma trajetória desenvolvimental, com menor número de movimentos em excesso, 

tempo de solução do problema e violações de regra, sugerindo maior planejamento executivo 

e eficiência na solução de problemas em crianças mais velhas em relação às mais jovens. Essa 

tendência foi observada tanto no grupo de crianças saudáveis como naquelas com TDAH. O 

estudo também revelou que as crianças mais jovens, entre 7 e 9 anos, não diferem das mais 

velhas, entre 10 e 12 anos, no tempo de iniciação da tarefa, ou seja, o tempo discorrido entre a 

apresentação do estímulo e o primeiro movimento, porém, evidenciou que a eficiência do 

planejamento é maior nos participantes mais velhos, como sugere o menor número de 

movimentos e violações cometidas e menor tempo de solução de problema neste grupo etário. 

Neste sentido, os autores concluem que a performance de crianças mais velhas caracteriza-se 

por maior acurácia e velocidade de solução. Por fim, evidenciaram que as crianças com 

TDAH desempenharam-se significativamente pior que as crianças controle, considerando as 

medidas de número de movimentos e de violações às regras (tal como manipular mais de uma 
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esfera simultaneamente, por exemplo) e concluíram que sua adaptação do Teste da Torre de 

Londres possui alta sensibilidade e especificidade, sendo altamente preditiva de TDAH. 

Com relação aos demais testes que se ancoram sob o paradigma das Torres, o Teste da 

Torre de Hanói e o Teste da Torre de Toronto, em ambos os casos a tarefa requerida é análoga 

à da Torre de Londres. Na Torre de Hanói, no entanto, o participante deve manipular cinco 

discos de diferentes tamanhos em três hastes, de modo a posicionar os discos conforme uma 

configuração final pré-determinada. Discos maiores não podem ser dispostos sobre os 

menores (LEZAK et al., 2004; MALLOY-DINIZ et al., 2008). Segundo Kohler e 

colaboradores (2003) o Teste da Torre de Londres tem uma vantagem sobre o da Torre de 

Hanói, a qual se refere à abordagem do grau de dificuldade. Os mesmos autores relatam que o 

Teste da Torre de Hanói apresenta uma grande variedade de diferentes posições, enquanto que 

o da Torre de Londres apresenta número menor de problemas, cujo grau de complexidade 

aumenta a partir de um número mínimo de movimentos necessários (variando de dois a cinco, 

no caso da versão original de SHALLICE E MCCARTHY, apud por KRIKORIAN et al., 

1994) para, a partir de uma configuração inicial, chegar a uma posição final ou alvo. No Teste 

da Torre de Toronto, a adição de um quarto disco impõe maior complexidade em relação à 

Torre de Londres. Os quatro discos têm tamanhos idênticos, porém variam em cor: branco, 

amarelo, vermelho e preto. A regra inquire o participante a alocar os discos mais claros sobre 

os mais escuros a partir da haste da esquerda para uma posição final, na haste à direita 

(LEZAK et al., 2004). 

 Apesar da similaridade da tarefa, interessantemente, há evidências de que Torre de 

Londres e de Hanói não avaliam precisamente a mesma habilidade, sendo que o último impõe 

forte demanda sobre a capacidade de inibição de resposta frente às situações de conflito 

objetivo-sub-objetivo, o que faz deste teste mais complexo que o Torre de Londres (LEZAK 

et al., 2004). De fato, conforme aponta a revisão de Batista, Adda, Miotto, Lucia e Scaff 

(2007), mais diferenças do que semelhanças tem sido encontradas entre os dois testes que, de 

modo geral, apenas correlacionam-se moderadamente entre si. Segundo estes autores, 

aspectos do funcionamento executivo específicos são eliciados em cada teste e há evidências 

de que o Teste da Torre de Hanói envolve forte carga de raciocínio indutivo, ante a 

possibilidade de chegar a uma regra de indução que permite a solução de qualquer problema 

em qualquer nível de dificuldade, o que não ocorre com o instrumento desenvolvido por 

Shallice e McCarthy.  

Outros instrumentos utilizados à avaliação da habilidade de planejamento são as 

tarefas de labirinto, nas quais o sujeito deve ponderar, escolher, tentar ou rejeitar 
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determinados cursos alternativos para solucionar a tarefa, a exemplo do Porteus Maze Test 

(LEZAK et al., 2004; STRAUSS et al., 2006). Cabe destaque também às chamadas tarefas da 

vida diária, nas quais determinadas situações da vida real são simuladas vias à observação de 

como o paciente se desempenha em tarefas tais como fazer compras, preparar um jantar ou 

realizar uma atividade profissional (GOEL, 2006; GOEL; GRAFMAN, 2000; LEZAK et al., 

2004). 

 Utilizando o Teste da Torre de Londres aplicado a uma amostra de adultos saudáveis, 

Souza e colaboradores (2001) verificaram que um índice composto apenas pelos desempenhos 

nas tarefas mais complexas, com 4 e 5 movimentos, figurou como o mais discriminativo, 

estabelecendo relação com nível de depressão e discriminando o desempenho em função do 

sexo, com os homens obtendo maior média. Além, os problemas de 5 movimentos 

apresentaram correlação com o desempenho funcional (r = 0,63; p <0,02), conforme avaliado 

por uma escala de funcionamento global, sugerindo alguma relação entre a performance no 

Torre de Londres e o funcionamento na vida cotidiana. Este último achado é especialmente 

interessante e estudos futuros poderiam investigar esta relação também em crianças e 

adolescentes, verificando, por exemplo, a associação entre performance em tarefas executivas 

e o desempenho escolar. O mesmo estudo, interessantemente, falhou em encontrar qualquer 

relação entre os desempenhos do teste da Torre de Londres e no Teste de Wisconsin. 

Sumariando, apesar de um grande número de versões ou adaptações e diferentes 

medidas de escores, considerando o número de movimentos necessários à solução do 

problema, os estudos tem evidenciado que a habilidade de planejamento desenvolve-se dos 7 

aos 12 anos de idade (CULBERTSON; ZILLMER, 1998) e que crianças já na 6ª série 

apresentam padrão de desempenho equivalente ao de jovens adultos (KRIKORIAN et al., 

1994). Diferenças em função do sexo não foram relatadas nos estudos internacionais, 

conduzidos com crianças (CULBERTSON; ZILLMER, 1998; KRIKORIAN et al., 1994), 

porém foi encontrada em estudo nacional conduzido com adultos saudáveis e apenas quando 

considerados os problemas mais complexos, ou seja, aqueles que requerem 4 e 5 movimentos 

para solução (SOUZA et al., 2001). Além, o instrumento mostrou-se profícuo em discriminar 

desempenhos de grupos normais em relação a pacientes com lesões cerebrais e desordens 

neurológicas (KOHLER et al., 2003) e crianças com TDAH (CULBERTSON; ZILLMER, 

1998). 

 Outra linha de estudos tem investigado as habilidades que podem influenciar o 

desempenho em tarefas de planejamento. Pulos e Denzine (2005), por exemplo, investigaram 

as relações entre o desempenho no teste da Torre de Londres e em tarefas de memória de 
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trabalho em universitários. Seus resultados evidenciaram correlações negativas e 

significativas entre a medida de tempo necessário para solução dos problemas no Torre de 

Londres e as medidas de memória de trabalho visoespacial (r = -0,41; p < 0,001) e verbal      

(r = -0,26; p < 0,05). Correlações não foram encontradas entre as medidas do Torre de 

Londres e dos testes de Stroop e Trilhas. Os autores concluem que indivíduos com maiores 

capacidades de memória de trabalho podem solucionar as tarefas do Torre de Londres mais 

rapidamente, talvez pela habilidade de construir planos parciais mais extensos e que os 

indivíduos podem se utilizar de diferentes estratégias que demandem diferencialmente 

memória de trabalho visoespacial ou verbal ou, ainda, ambas. A ausência de relações entre as 

medidas do Torre de Londres e as dos testes de Stroop e de Trilhas, argumentam os autores, 

pode ser atribuída à natureza do planejamento envolvido, ou seja, quando o planejamento 

online pode ocorrer, a importância relativa de habilidades executivas, tais como a atenção e a 

flexibilidade, é minimizada.  

 Em contrapartida aos achados de Pulos e Denzine (2005), estudo prévio evidenciou 

que a contribuição relativa da memória de trabalho sobre o desempenho no Torre de Londres 

não é significativa. Ao contrário, naquele estudo, a inteligência fluída foi o único preditor 

significativo de desempenho no teste de planejamento, o que levou os autores à conclusão de 

que a performance no teste da Torre de Londres não pode ser suficientemente explicado por 

outros domínios cognitivos (UNTERRAINER et al., 2004).  

Estes dados, aparentemente conflitantes, concordam com a revisão de Batista e 

colaboradores (2007). Em sua revisão, os autores apontaram achados divergentes em relação a 

quais medidas, entre memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva, melhor 

podem predizer o desempenho no Torre de Londres. Tais dados devem ser tomados com 

cautela, haja visto o enorme montante de versões ou adaptações, assim como medidas 

possíveis tomadas no Torre de Londres e, minimamente, apontam para a necessidade de 

novos estudos, os quais explorem não somente a contribuição da memória de trabalho, como 

também de diversas medidas executivas, sobre a habilidade de planejamento, tal como 

avaliada no teste da Torre de Londres. Este projeto se propõe a esta investigação utilizando a 

versão original do teste da Torre de Londres, conforme desenvolvido por Shallice e 

McCarthy, sistematizada e apresentada por Krikorian e colaboradores (1994).  
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5.8 Outras medidas do funcionamento executivo: WCST como exemplo 

de teste complexo 

 

 

O Wisconsin Card Sorting Test (WCST) é o instrumento mais comumente utilizado na 

avaliação das funções executivas (RABIN et al., 2005). É considerado um instrumento de 

medida do funcionamento executivo, o qual requer uma série de habilidades, tais como 

planejamento, habilidade de uso de feedback, manutenção e mudança de regras e, portanto, 

também flexibilidade cognitiva, comportamento orientado a objetivos, elaboração de 

conceitos abstratos e modulação de respostas impulsivas, esta última caracterizando demanda 

sobre a habilidade de inibição (SILVA FILHO, 2007; STRAUSS et al., 2006). Assim, é 

frequentemente considerado como uma tarefa complexa de funcionamento executivo 

(MIYAKE et al., 2000), reconhecendo-se sua limitação em isolar habilidades ou processos 

mentais específicos (GAZZANIGA et al., 2006). 

O instrumento foi criado por Berg, em meados de 1948 (ANDERSON; DAMÁSIO; 

JONES; TRANEL, 1991; SILVA FILHO, 2007) e, desde então, inúmeras versões foram 

desenvolvidas, entre elas versões computadorizadas, uma versão reduzida, com 64 cartas, e 

uma versão tátil (STRAUSS et al., 2006). No entanto, apesar das inúmeras versões existentes, 

conforme afirma Silva Filho (2007), a mais bem sucedida é a padronização, validação e 

normatização desenvolvida por Heaton e colaboradores, em 1993, a qual foi também 

traduzida, adaptada e validada para a população brasileira em 2005, por Jurema Cunha e 

colaboradores. É sobre tais versões, de Heaton e Cunha, que as descrições posteriores se 

ancoram.  

O WCST é composto por dois baralhos, totalizando 128 cartas, de diferentes estímulos 

(círculo, cruz, triângulo e estrela, por exemplo) com variadas cores (vermelho, amarelo, verde 

e azul), apresentando números também variados de estímulos (de um a quatro). Inicialmente, 

são apresentadas ao sujeito quatro cartas, a primeira carta com um triângulo vermelho, a 

segunda com duas estrelas verdes, a terceira com três cruzes amarelas e a última com quatro 

círculos azuis. O participante é, então, instruído a adquirir uma carta de um dos dois baralhos 

utilizados e a agrupá-la junto a uma das quatro cartas modelo. Porém, o participante não é 

informado sobre o princípio para tal categorização (ANDERSON et al., 1991; SILVA FILHO, 

2007; STRAUSS et al., 2006). As possibilidades de agrupamento são pela cor, pela forma 

geométrica ou pelo número de estímulos apresentados em cada carta.  
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  Assim, a tarefa do indivíduo é agrupar cada carta sorteada de ambos os baralhos junto 

às quatro cartas modelo. A cada tentativa recebe feedback do aplicador, o qual lhe informa se 

sua categorização está correta ou errada. A primeira categorização de cartas dá-se pela cor e, 

após dez respostas corretas consecutivas, há uma mudança de regra sem aviso ao participante, 

o qual deverá utilizar-se do feedback do aplicador para adaptar suas respostas às novas 

exigências da tarefa. As mudanças de regra seguem-se continuamente após dez respostas 

corretas consecutivas, alternando entre „cor-forma-número-cor‟, até o avaliando encerrar seis 

categorias completas ou até fim das cartas (SILVA FILHO, 2007). Não há tempo limite para 

aplicação. Variações entre as versões, sobretudo no que tange ao tipo de formas geométricas 

utilizadas ou às suas cores, são comuns, mantendo constantes, no entanto, certas 

características críticas do teste (ANDERSON et al., 1991; LENT, 2001; STRAUSS et al., 

2006). A Figura 2, a seguir, apresenta as cartas constituintes do WCST e as categorizações 

possíveis, considerando cor, forma e número de estímulos.   

 

 

Figura 2: Teste de Wisconsin ou WCST (retirado de LENT, 2001, pp. 604). 

 

 No que tange aos escores do WCST, Silva Filho (2007) elucida que a padronização de 

Heaton delineou 16 indicadores interpretativos para o teste. Para este autor, o resultado no 

WCST oferece uma importante referência do funcionamento executivo geral, assim como, por 

meio de seus diferentes indicadores, permite avaliação de áreas específicas de eventuais 

dificuldades. Por exemplo, falhas na memória de trabalho poderiam ser evidenciadas por 

escores elevados em um indicador específico, enquanto que dificuldades na inibição seriam 
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inferidas a partir do escore em outro indicador. No entanto, esta concepção não é sustentada 

por outros pesquisadores, os quais consideram o WCST como um teste complexo, que 

apreende aspectos mais gerais – e nem sempre indissociáveis e diretamente associados a um 

indicador específico – do funcionamento executivo (MIYAKE et al., 2000; STRAUSS et al., 

2006). 

Apesar dos 16 indicadores possíveis, pontuados por Silva Filho (2007), quatro são 

mais comumente utilizados. Referem-se ao número de categorias completas; o número de 

tentativas realizadas para completar a primeira categoria; as respostas ou erros perseverativos, 

ou seja, ocorrências nas quais, mesmo informado de que sua categorização está incorreta, o 

indivíduo não muda a regra e persevera na mesma resposta errada; e a falha em manter o 

contexto, em que o avaliando, meio a uma categorização correta, muda sua linha de resposta, 

em direção a uma categorização incorreta (STRAUSS et al., 2006). Segundo os mesmos 

autores, há, ainda, certa redundância nos escores do WCST e os mais representativos são as 

respostas perseverativas e a falha em manter o contexto.  

 Outro ponto relevante é que o processo cognitivo subjacente ao desempenho no 

WCST é bastante complexo e ainda não totalmente esclarecido. Pelo fato de o instrumento 

requerer diversas habilidades, há analogamente diferentes meios pelos quais um determinado 

testando pode ter seu desempenho rebaixado, ou seja, um desempenho pode estar prejudicado 

por diversas razões, nem sempre associadas às funções frontais, o que torna difícil a 

interpretabilidade dos resultados obtidos (STRAUSS et al., 2006). Em contribuição a essa 

conclusão, estudos tem evidenciado que as funções executivas caracterizam um conjunto de 

habilidades ou processos relacionados, porém separados e que, mais importante, contribuem 

de modo diferencial ao desempenho em tarefas executivas complexas, tal como o WCST e os 

Testes das Torres (MIYAKE et al., 2000). 

 Sobre isso, é possível esboçar algumas inferências. Frente às exigências e regras da 

tarefa imposta pelo WCST, por exemplo, pode-se dizer que a memória de trabalho tem papel 

importante na manutenção das regras e do objetivo da tarefa, assim como em sua atualização 

contínua a cada feedback após mudança do atual preceito. Este, por sua vez, impõe a 

necessidade de um novo planejamento, envolvendo a habilidade de mudar de um plano de 

ação a outro novo, i.e., flexibilidade cognitiva, e também a elaboração de um novo plano de 

categorização a ser testado. Ao ser implementado o novo plano, o indivíduo deve inibir a 

tendência de responder de acordo com o plano anteriormente correto e reforçado, ao mesmo 

tempo deve selecionar o novo estímulo relevante à presente categorização. Ou seja, tarefas 

complexas, embora abrangentes, trazem a desvantagem inerente de baixa especificidade, o 
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que em determinados contextos, como o clínico por exemplo, pode ser pouco útil na 

compreensão da real dificuldade de um paciente, salvo situações de triagem. 

 Um exemplo disso advém do estudo de Silva Filho (2007). O autor avaliou uma 

amostra de 223 universitários e evidenciou que alguns de seus participantes não conseguiram 

completar a tarefa, apesar de potencial intelectual para fazê-lo. Procedeu, então, a uma análise 

qualitativa dos protocolos de resposta do WCST, que possibilitou a identificação de 

determinados padrões cognitivos de desempenho que estavam associados com a capacidade 

intelectual dos participantes. O que estes resultados sugerem é que indivíduos com alto nível 

intelectual e supostamente capazes de completar a tarefa requerida pelo WCST não o fizeram 

devido a seu elevado nível de abstração, o que possibilitou a produção de regras associativas 

baseadas em raciocínios mais complexos. Estes indivíduos buscavam, por exemplo, 

combinações entre os critérios de classificação, como uma combinação cor e forma. Disto, 

verifica-se a influência da inteligência sobre o desempenho – e o padrão deste desempenho – 

no teste. A análise dos indicadores do instrumento poderia levar à conclusão errônea de que 

estes indivíduos apresentam dificuldades inerentes ao funcionamento executivo, sendo que 

não necessariamente seria este o caso. O autor conclui que na avaliação neuropsicológica das 

funções executivas deve-se sempre ponderar sobre a complexidade das funções investigadas 

(SILVA FILHO, 2007).  

Anos antes, também Anderson e colaboradores (1991) sugeriram cautela na 

interpretação dos dados do WCST. No estudo destes autores, o instrumento não se mostrou 

suficientemente sensível nem específico, falhando em identificar pacientes com lesão frontal, 

e também em discriminar aqueles com lesão não-frontal em relação aos primeiros. Os autores 

questionam a validade de critério do WCST como medida de lesão pré-frontal e reconhecem 

que a tarefa proposta pelo teste é multifacetada, exigindo a operação de múltiplas habilidades 

e a interação coordenada de diversas regiões cerebrais, de modo que é plausível que o teste 

falhe em discriminar adequadamente entre pacientes com e sem lesões frontais (ANDERSON 

et al., 1991). Gazzaniga e colaboradores (2006) corroboram estes achados ao afirmar que o 

WCST tem utilidade na avaliação das funções do lobo frontal em pacientes com traumas ou 

doenças degenerativas, no entanto seus resultados não lançam luz sobre a provável fonte das 

dificuldades encontradas.  

 Do até aqui posto, conclui-se que instrumentos tais como o Teste de Stroop e o Teste 

de Trilhas possibilitam uma avaliação mais específica de processos particulares das funções 

executivas; tais testes são muitas vezes referidos como tarefas simples. Ainda assim não se 

pode aludir a medidas totalmente puras, por motivos inerentes à avaliação de qualquer 
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comportamento humano. Por outro lado, os testes baseados no paradigma das Torres, testes de 

Fluência Verbal e o WCST são referidos como tarefas complexas, uma vez que impõem 

maior demanda sobre processos mais complexos, como o planejamento, e requerem 

recrutamento e integração de diversas outras habilidades das funções executivas, de modo 

que, sobretudo o WCST, não pode ser considerado uma medida pura deste ou daquele 

componente (MIYAKE et al., 2000; STRAUSS et al., 2006). Esta questão, referida como 

tarefa impura, será retomada em tópico posterior.  

 

 

5.9 Avaliação Neuropsicológica das Funções Executivas: considerações e 

especificidades 

 

 

 Neste tópico abordam-se algumas importantes particularidades da avaliação 

neuropsicológica das funções executivas, mais especificamente, alguns problemas inerentes à 

avaliação deste construto, alguns dos quais remetem à discussão sobre a efetividade ou 

especificidade dos testes mais complexos e, por conseqüência, à unicidade versus a 

diversidade de tais funções. 

Uma destas questões se refere ao problema da tarefa impura. Retomando a Tabela 1, 

verifica-se que o WCST, por exemplo, figura como o instrumento mais utilizado para 

avaliação das funções executivas (RABIN et al., 2005). Deve-se ter em mente que tarefas 

executivas envolvem outros processos cognitivos, executivos ou não. No caso do WCST, há 

evidências de que a tarefa envolva habilidades de processamento visual, habilidade numérica, 

indução de regras, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e processamento de feedback, 

além de um nível de motivação minimamente adequado (STRAUSS et al., 2006). Ou seja, há 

diferentes formas pelas quais o desempenho pode apresentar-se comprometido, o que torna 

difícil delinear se uma determinada falha é devida a um processo executivo ou outro 

componente cognitivo qualquer. Supondo que o erro seja de fato devido em um processo 

executivo, não é tarefa fácil identificar em qual destes processos.  

Outra questão levantada está intimamente ligada à anterior. Refere-se à validade de 

construto de testes neuropsicológicos para avaliação das funções executivas, em geral, não 

bem estabelecida. Sobre isso, Strauss e colaboradores (2006) apontam que se um determinado 

paciente tem um desempenho rebaixado em uma tarefa executiva, por exemplo em um dos 
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testes das torres, não há subsídio suficiente e, portanto, não é correto afirmar que este paciente 

possui um prejuízo na habilidade de planejamento. 

Exemplificando o supracitado, pode-se citar a revisão de Batista e colaboradores 

(2007) que esboçou uma comparação entre os testes da Torre de Londres e Torre de Hanói, 

ambos tipicamente referidos como medidas de planejamento, e concluiu que 75% da variância 

entre ambos os testes não é compartilhada. Apesar de considerar a influência de distintos 

procedimentos de aplicação e pontuação em ambas as tarefas, os autores concluíram que há 

demandas cognitivas distintas requeridas para a solução de cada teste. Somam-se a isto 

resultados divergentes de estudos que procuram predizer o desempenho em ambos os testes 

das torres a partir de medidas de memória de trabalho, controle inibitório, flexibilidade 

cognitiva e inteligência, apontados na mesma revisão. Ou seja, parece não haver grande 

clareza a respeito do que, de fato, cada teste mede.  

Estas questões trazem importantes implicações à avaliação e, por extensão, à clínica 

neuropsicológica. Neste âmbito, faz-se relevante compreender a natureza dos processos 

implicados no desempenho em um determinado instrumento neuropsicológico, uma vez que 

há evidências de que as funções executivas não constituem um construto unitário (MIYAKE 

et al., 2000). Frente a esta assertiva, assumir que um único teste pode apreender um distúrbio 

executivo específico, assim como basear-se em uma tarefa complexa, tal como o WCST, 

como uma medida geral de funcionamento executivo não só é insuficiente (STRAUSS et al., 

2006), como também incorre em uma decisão com sério risco de erro. O estudo de Miyake e 

colaboradores (2000) ilustra, empiricamente, este ponto.  

O estudo foi conduzido com uma amostra de universitários e teve dois objetivos 

principais. No primeiro, investigou-se a unitariedade ou diversidade de três processos das 

funções executivas, especificamente flexibilidade, inibição e memória de trabalho, pautando-

se na abordagem da variável latente. Segundo os autores, esta abordagem pode minimizar 

significativamente o „problema da tarefa impura‟, decorrente do fato de as funções executivas 

muitas vezes se expressarem na operação de outros processos cognitivos. Os resultados da 

análise fatorial confirmatória suportaram a noção de que, apesar de claramente distintas, as 

três funções avaliadas possuem algo comum subjacente, ou seja, não são completamente 

independentes. Desta forma, o primeiro objetivo do estudo de Miyake e colaboradores (2000) 

foi atingido, evidenciando que os processos executivos avaliados mostram sinais de ambos: 

unidade e diversidade. 

Consoante ao segundo objetivo, os autores investigaram a contribuição relativa da 

memória de trabalho, flexibilidade e inibição em cinco testes complexos comumente 
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utilizados na avaliação do funcionamento executivo, o WCST, Torre de Hanói (TH), Geração 

aleatória de números (Randon Number Generation – GAN), Operations span (OS) e Dual 

task (DT). A modelagem de equação estrutural retornou os melhores modelos, evidenciando 

que a habilidade flexibilidade é crucial no cometimento de erros perseverativos no WCST; 

analogamente, a habilidade de inibição evidenciou-se fundamental no desempenho do Torre 

de Hanói. Com relação ao GAN, análises evidenciaram a importância da inibição e da 

memória de trabalho; na tarefa OS, também a memória de trabalho figurou como habilidade 

predominante no desempenho dos participantes e, em DT, nenhum modelo mostrou-se 

estatisticamente adequado, i.e., nenhuma das variáveis pôde predizer o desempenho na tarefa. 

Sucintamente, constatou-se que memória de trabalho, inibição e flexibilidade contribuem 

diferencialmente no desempenho de testes de funções executivas complexos, apesar de tais 

habilidades encontrarem-se moderadamente correlacionadas umas com as outras (MIYAKE et 

al., 2000). Estes achados trazem importantes implicações práticas no que tange ao uso destes 

instrumentos como proponentes a avaliar funções executivas, considerando-as como um 

construto geral e unitário. Tal fato pode comprometer as conclusões derivadas da avaliação e, 

consequentemente, o entendimento das reais dificuldades do paciente e a elaboração de um 

plano de intervenção.   

Desta forma, os achados de Miyake e colaboradores (2000), em consonância aos 

apontamentos teóricos de Strauss e colaboradores (2006), conduzem à conclusão de que uma 

avaliação adequada das funções executivas deve abarcar múltiplas medidas; deve ser uma 

investigação pormenorizada, com uso de instrumentos que capturem processos específicos, ou 

seja, tarefas simples. Tais testes podem possibilitar a identificação e isolamento (relativo) do 

processo subjacente ao fracasso em determinadas tarefas. Tal conclusão, já esboçada em 1991 

por Anderson e colaboradores, também é corroborada por Cicerone e colaboradores (2006), 

os quais afirmam que as medidas mais comumente utilizadas, e entre elas o WCST, carecem 

de especificidade. 

Esta abordagem da temática levanta outra questão pertinente ao desenvolvimento da 

área que alude à necessidade de instrumentos que avaliem processos específicos. Ou seja, a 

diversidade das habilidades envolvidas nas funções executivas (MIYAKE et al., 2000) traz o 

imperativo de testes mais específicos, orientados à avaliação de cada processo que compõe 

este construto mais amplo. A presente pesquisa se insere neste âmbito, tendo como objetivo 

buscar por evidências de validade de seis instrumentos que avaliam processos específicos das 

funções executivas (considerando que o Teste da Torre de Londres e Teste de Fluência Verbal 

caracterizam-se como testes complexos). É justamente aí que se encontra sua relevância. 
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No decorrer de toda esta introdução teórica procurou-se delinear o conceito de funções 

executivas, as distintas habilidades abarcadas neste construto, sua trajetória desenvolvimental, 

suas alterações, as medidas comumente utilizadas para sua avaliação, bem como questões e 

problemas inerentes à mensuração destes processos. Verificou-se que muitas questões 

permanecem em aberto e devem motivar e fomentar a realização de novos estudos, dentre os 

quais este se insere, não pretendendo ser demasiadamente ambicioso, porém com a pretensão 

de abarcar em seu escopo algumas das questões até então referidas e, assim, transpor um 

trabalho puramente acadêmico em contribuições profícuas aos profissionais atuantes na área 

e, sobretudo, aos seus pacientes. 

 Cicerone e colaboradores (2006) destacam a necessidade do desenvolvimento de 

novos testes, assim como o estabelecimento de sua validade em diferentes populações. Este 

estudo compartilha esta inquietação, o que conduziu aos objetivos estipulados, apresentados 

no tópico seguinte. No Brasil, por exemplo, há carência de instrumentos válidos para 

avaliação das distintas habilidades das funções executivas, o que é ainda mais evidente na 

avaliação de crianças e adolescentes (conforme consulta ao CFP, 2009). Deste modo, a 

escolha da amostra deste estudo justifica-se perante a escassez de instrumentos válidos para 

avaliação de indivíduos nesta faixa etária. Complementarmente, será conduzida uma 

investigação da trajetória desenvolvimental de cada uma das habilidades avaliadas em uma 

ampla faixa de desenvolvimento, abrangendo participantes de, aproximadamente, seis até 14 

anos de idade.  

Por fim, conhecer o desenvolvimento normal dá margem à avaliação e identificação de 

déficits e, além, possibilita importantes esboços concernentes a procedimentos interventivos 

voltados à estimulação e prevenção. Também a investigação de evidências de validade de 

instrumentos contribui à futura disponibilização de testes psicometricamente adequados, 

instrumentalizando os profissionais atuantes na área e munindo-os com ferramentas que 

correspondam às suas reais necessidades. Assim, considera-se como principal implicação 

prática deste estudo a disponibilização de instrumentos com parâmetros psicométricos 

adequados que possibilitem a identificação dos processos prejudicados e respaldem a ação 

subseqüente. 
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6 OBJETIVOS 

 

 

Essa pesquisa tem como objetivo contribuir à futura disponibilização de instrumentos 

válidos para a avaliação das funções executivas, sobretudo em crianças e adolescentes. 

Sistematicamente, este estudo busca por evidências de validade por relação com outras 

variáveis de oito instrumentos de avaliação de processos das funções executivas, a saber, o 

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

Stroop Computadorizado, Teste de Geração Semântica, Teste de Fluência Verbal FAS, Teste 

da Torre de Londres, Teste de Atenção por Cancelamento e Teste de Trilhas – partes A e B, 

em crianças e adolescentes, estudantes da 1ª à 8ª série do ensino fundamental. Os objetivos 

específicos podem assim ser elencados: 

 

a) Investigar evidências de validade dos instrumentos acima citados por meio de 

análise das mudanças no desempenho com a progressão da idade, bem como 

investigar a trajetória desenvolvimental das diversas habilidades executivas 

avaliadas; 

 

b) Investigar evidências de validade dos instrumentos por meio da análise das 

correlações entre eles, face às atuais discussões acerca da diversidade versus 

unicidade das funções executivas; bem como verificar como os diferentes 

testes se associam ou se agrupam em fatores, de modo a melhor esclarecer a 

composição das diversas tarefas; 

 

c) Investigar a contribuição relativa de cada habilidade das funções executivas sobre o 

desempenho em tarefas mais complexas, a exemplo do Teste da Torre de 

Londres e Teste de Fluência Verbal FAS. 
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7 MÉTODO 

 

 

7.1 Participantes 

 

 

 Inicialmente, participaram desta pesquisa 784 crianças e adolescentes de ambos os 

sexos, estudantes de 1ª à 8ª série, com idades entre 6 e 17 anos (M= 10,35; DP= 2,66), cujos 

responsáveis autorizaram sua participação e selecionados de duas escolas municipais de uma 

cidade do interior do estado de São Paulo, sendo uma de 1ª à 4ª série e outra de 5ª à 8ª série do 

ensino fundamental. As escolas foram selecionadas por conveniência e ambas situam-se em 

bairros vizinhos de nível sócio econômico médio-baixo. Foram avaliados 104 estudantes da 1ª 

série, 147 da 2ª série, 83 da 3ª série, 109 da 4ª, 76 da 5ª, 62 da 6ª, 77 da 7ª e 126 da 8ª série. 

Do total de participantes, 399 (50,9%) eram do sexo masculino. A Tabela 2 sumaria as 

características dos participantes. 

 

Tabela 2. Caracterização dos sujeitos da amostra original: número de sujeitos, porcentagem por idade, 

porcentagem cumulativa e escolaridade por grupo etário e no geral. 

Grupo 

etário 

 

N 

 

% 

%  

Cumulativa 

Escolaridade 

Série mínima Série máxima 

6 37 4,7 4,7 1 ª 1 ª 

7 97 12,4 17,1 1 ª 2 ª 

8 109 13,9 31,0 1 ª 3 ª 

9 96 12,2 43,2 2 ª 4 ª 

10 95 12,1 55,4 2 ª 5 ª 

11 72 9,2 64,5 2 ª 6 ª 

12 64 8,2 72,7 4 ª 7 ª 

13 83 10,6 83,3 2 ª 8 ª 

14 90 11,5 94,8 2 ª 8 ª 

15 33 4,2 99,0 4 ª 8 ª 

16 6 0,8 99,7 6 ª 8 ª 

17 2 0,3 100 6 ª 8 ª 

Total 784 100 100 1ª 8ª 
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Critérios de Exclusão 

 

Em um primeiro momento, participaram da pesquisa todos os alunos de ambas as 

escolas que demonstraram interesse em tal e cujos pais autorizaram sua participação mediante 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Apenas foi adotado como critério de 

exclusão histórico conhecido de deficiências sensoriais, intelectuais ou motoras graves 

conhecidas não corrigidas, conforme informe da diretoria das escolas e dos professores; 

porém nenhum participante enquadrou-se em tal critério, não havendo portanto exclusões que 

por ele se justifiquem.  

Após processo de avaliação e tabulação dos dados, porém, verificou-se grande 

variabilidade de idade por série escolar, reflexo do número de repetentes da amostra. Assim, a 

discrepância „série-idade‟ foi tomada como critério de exclusão. Para tal critério adotou-se: 1ª 

série – 6 e 7 anos; 2ª série – 7 e 8 anos; 3ª série – 8 e 9 anos; 4ª série – 9 e 10 anos; 5ª série – 

10 e 11 anos; 6ª série – 11 e 12 anos; 7ª série – 12 e 13 anos; e 8ª série – 13 e 14 anos. Os 

sujeitos que não se enquadraram nesta classificação, foram eliminados da amostra. Perante tal 

critério foram excluídos 164 participantes (21% da amostra original). 

Também se procedeu à exploração do banco de dados e identificação de outliers. Este 

procedimento foi realizado para cada teste individualmente, ou seja, um outlier específico em 

um determinado teste foi excluído somente das análises daquele teste. Optou-se por esta 

realização para não reduzir demasiadamente a amostra, visto que alguns testes foram 

aplicados a um número mais restrito de participantes. Em um primeiro momento foram 

identificados e excluídos da amostra sujeitos que apresentaram 100% de erro em um dado 

teste. Empregou-se este método perante a compreensão de que tal desempenho pode refletir 

mais uma falha no processo de aplicação ou falta de entendimento da solicitação da tarefa do 

que uma defasagem na habilidade sob mensuração. Após, procedeu-se à análise dos bloxplots, 

para cada teste individualmente e os valores extremos identificados foram eliminados. Este 

procedimento é melhor descrito na seção de „Resultados e Discussão‟, onde também se 

justifica seu emprego a estes dados.  

Após exclusão dos participantes com discrepância „série-idade‟ e outliers, a amostra 

total ficou constituída por 572 participantes, com idades entre 6 e 14 anos (M= 9,87; 

DP=2,51). Participaram 86 estudantes da 1ª série, 98 da 2ª série, 66 da 3ª série, 88 da 4ª, 56 da 

5ª, 35 da 6ª, 61 da 7ª e 82 da 8ª série. Do total de participantes, 272 (47,6%) eram do sexo 

masculino. A Tabela 3 sumaria as características dos participantes da amostra final deste 
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estudo. Cabe, porém, destacar que esse é o número total de participantes do estudo e nem 

todos foram avaliados em todos os instrumentos. 

 

Tabela 3. Caracterização dos sujeitos da amostra final: número de sujeitos, porcentagem por idade, 

porcentagem cumulativa e escolaridade por grupo etário e no geral. 

Grupo 

etário 

 

N 

 

% 

%  

Cumulativa 

Escolaridade 

Série mínima Série máxima 

6 35 6,1 6,1 1 ª 1 ª 

7 87 15,2 21,3 1 ª 2 ª 

8 95 16,6 37,9 2 ª 3 ª 

9 63 11,0 49,0 3 ª 4 ª 

10 76 13,3 62,2 4 ª 5 ª 

11 47 8,2 70,5 5 ª 6 ª 

12 42 7,3 77,8 6 ª 7 ª 

13 61 10,7 88,5 7 ª 8 ª 

14 66 11,5 100,0 8 ª 8 ª 

Total 572 100 100 1ª 8ª 

 

 

 

7.2 Instrumentos 

 

 

Foram utilizados no estudo dois termos de consentimento livre e esclarecido (vide 

item „Anexos‟), um direcionado aos responsáveis pelos participantes acima apresentados, e o 

outro direcionado à diretoria das duas instituições escolares participantes. Além destes, foram 

utilizados os instrumentos cujas descrições encontram-se a seguir. Para a aplicação dos testes 

computadorizados foi utilizado notebook HP, fone de ouvido com microfone acoplado e 

cronômetro digital. 
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7.2.1 Teste de Memória de Trabalho Auditiva 

 

  O Teste de Memória de Trabalho Auditiva (MTA) é um teste computadorizado, 

componente da Bateria Informatizada de Capacidades Cognitivas (PRIMI, 2002). No teste, 

utilizado para avaliar a memória de trabalho, alça fonológica ou auditiva, são apresentadas em 

voz digitalizada ao sujeito seqüências com de dois a dez itens, entre palavras e números. A 

tarefa do sujeito é repetir primeiro as palavras, na seqüência em que as ouviu, e em seguida os 

números, em ordem crescente. São apresentadas três seqüências para cada comprimento, ou 

seja, três seqüências com dois itens, três com três itens e assim sucessivamente, até o máximo 

de 10 itens por seqüência, num total de 27 seqüências. Não há tempo limite para a tarefa, 

porém a aplicação é interrompida automaticamente pelo sistema após 5 erros consecutivos. O 

aplicador manipula o software e registra, na própria tela da tarefa, os itens pronunciados pelo 

sujeito, bem como a ordem em que eles foram emitidos. São calculados o total de itens 

lembrados adequadamente (escore itens) e o total de seqüências corretas (escore sequência). 

O instrumento é de aplicação individual, com duração aproximada de 10 minutos. A Figura 3, 

a seguir, apresenta a primeira tela ou tarefa proposta pelo MTA. 

 

 

Figura 3: Primeira tela (tarefa) apresentada pelo Teste de Memória de Trabalho Auditiva. 

 

 Tomando esta primeira tela como exemplo, o software emitirá, em voz digitalizada, a 

seqüência „1 – bola‟ (estímulo). A resposta adequada esperada do participante seria „bola – 1‟. 

O aplicador, então, utilizando-se do mouse, registra no campo 2 (Anota respostas) a 
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verbalização do sujeito, na mesma ordem em que foram emitidas. Após, o aplicador clica no 

botão „Próximo item‟ e o software apresentará novo estímulo. 

 Evidências de validade do MTA para estudantes de 1ª a 4ª série foram encontradas em 

estudo precedente, no qual foram avaliados 405 participantes. O desempenho no instrumento 

aumentou como função da idade, sobretudo na faixa etária compreendida entre 7 e 10 anos, e 

série escolar, especialmente da 1ª à 3ª série (BERBERIAN; REZENDE; TREVISAN; DIAS; 

CAPOVILLA, 2007). A queda de desempenho na 4ª série em relação à 3ª, assim como nas 

faixas etárias acima de 10 anos, foi compreendida pelos autores como efeito do alto número 

de repetentes da amostra. Sendo assim, esta pesquisa visa testar esta hipótese, excluindo 

alunos repetentes da amostra, podendo contribuir e expandir aqueles achados. 

 Também o estudo de Cozza (2005) proveu evidências de validade ao instrumento. Em 

seu estudo, do qual participaram 154 crianças, estudantes de 3ª e 4ª série do ensino 

fundamental, ambos os escores do MTA (em itens e seqüências) apresentaram correlações 

positivas e significativas com um critério externo, no caso sintomas de TDAH, provendo 

evidências de validade por relação com outras variáveis. Além, Anova revelou diferenças 

significativas entre grupo sem sintomas de TDAH e grupo com sintomas do transtorno, 

conforme avaliado pela Escala de TDAH de Benczik (2000), no que se refere a ambos os 

escores do MTA. Ou seja, o instrumento mostrou-se sensível para discriminar crianças com e 

sem sintomatologia do transtorno.  

 No entanto, dados divergentes destes achados também foram encontrados. Assef (2005) 

avaliou 62 crianças entre 8 e 11 anos de idade, divididas em dois grupos: um grupo com 

diagnóstico de TDAH (N=31) e um grupo controle, sem este diagnóstico (N=31). 

Diferentemente dos dados encontrados por Cozza (2005), neste estudo, embora o grupo com 

TDAH tenha obtido desempenho inferior ao grupo controle em ambos os escores do MTA, o 

instrumento não apresentou-se eficaz em discriminar entre os grupos. 

 Pelos dados acima descritos verifica-se que alguns estudos já esboçaram evidências de 

validade para o MTA. No entanto, verifica-se a necessidade de novas investigações. Além, 

nenhum estudo pesquisou suas características psicométricas em uma amostra de 1ª à 8ª série, 

o que se faz pertinente perante a possibilidade de expandir o uso do instrumento e, 

ulteriormente, instrumentalizar profissionais que trabalhem com indivíduos, seja em contexto 

clínico ou escolar, nesta faixa etária. 
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7.2.2 Teste de Memória de Trabalho Visual 

  

O Teste de Memória de Trabalho Visual (MTV) é um teste computadorizado, 

componente da Bateria Informatizada de Capacidades Cognitivas (PRIMI, 2002), utilizado 

para avaliar a memória de trabalho, desta feita o esquema visoespacial. No teste são 

apresentadas visualmente ao sujeito de uma a quatro matrizes 3 x 3, com um estímulo em 

cada matriz. Subsequentemente, são apresentadas manipulações espaciais que o sujeito deve 

realizar com o estímulo, representadas por flechas indicando a direção do movimento. A 

tarefa do sujeito é, após a realização das manipulações indicadas, selecionar com o mouse a 

posição final do estímulo.  

As matrizes são apresentadas em número crescente até um máximo de 4 matrizes por 

tela, sendo 8 telas com apenas uma matriz (que requerem de 1 a 8 movimentos), 7 telas com 2 

matrizes (que requerem de 1 a 4 movimentos em cada matriz), 6 telas com 3 matrizes (que 

requerem de 1 a 3 movimentos em cada matriz), e 5 telas com 4 matrizes (que requerem de 1 

a 3 movimentos em cada matriz), totalizando 26 telas com grau de dificuldade crescente. Não 

há tempo limite para a resposta e a aplicação é interrompida após 5 erros consecutivos. São 

calculados o escore de seqüências, ou seja, o total de seqüências corretas, e o escore de 

matrizes, o total de matrizes corretas. O instrumento é de aplicação individual, com duração 

aproximada de 20 minutos. A Figura 4 ilustra duas telas do MTV, exemplificando a tarefa 

requerida ao participante. 

 

  

Figura 4: Telas apresentadas pelo MTV - Exemplo da tarefa requerida pelo software, tela 1 (à 

esquerda) e tela 2 (à direita). 

 

 

 Como se pode observar na figura acima, na tela 1 o software apresenta, em uma matriz 
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3 x 3, um estímulo (triângulo azul) em uma de suas células. Após a exibição do estímulo, este 

é ocultado e são apresentadas flechas (tela 2) indicando o movimento a ser realizado a partir 

da posição inicial do estímulo. Uma terceira tela é então apresentada, com uma matriz 3 x 3 

em branco, sendo que o indivíduo deverá clicar com o mouse sobre a célula correspondente à 

posição final do estímulo, considerando as manipulações mentais realizadas a partir de sua 

primeira apresentação. 

 Analogamente ao MTA, evidências de validade do MTV para crianças de 1ª à 4ª série 

foram obtidas no estudo de Berberian e colaboradores (2007), o qual evidenciou aumento dos 

escores no instrumento com a progressão da idade, sobretudo na faixa etária de 7 a 10 anos, e 

série escolar. O estudo de Assef (2005), já mencionado anteriormente, também proveu 

evidências de validade ao MTV, mais especificamente ao escore seqüências, ou seja, o 

número total de sequências corretas. Naquele estudo, tal escore mostrou-se efetivo em 

discriminar entre grupos com e sem diagnóstico psiquiátrico de TDAH. Este estudo procurou 

ampliar achados prévios e buscar por evidências de validade do MTV em uma amostra mais 

ampla. 

 

 

7.2.3 Teste de Stroop Computadorizado  

 

 O Teste de Stroop Computadorizado (CAPOVILLA; MONTIEL, no prelo) avalia a 

atenção seletiva. Esta versão computadorizada foi adaptada a partir da versão de Victoria 

(REGARD, 1981) e consta de três partes. A primeira consiste na apresentação, por tempo 

indeterminado, de nomes de quatro cores (amarelo, azul, verde e vermelho), escritas em letras 

maiúsculas, fonte Times New Roman, tamanho 72, em tinta preta, os quais devem ser lidos 

tão rapidamente quanto possível, com a finalidade de avaliar a habilidade de leitura. Na 

segunda parte são apresentados 24 círculos coloridos, sendo seis círculos para cada uma das 

quatro cores e exposto em cada tela por 40 milésimos de segundos, sendo tarefa do indivíduo 

nomear a cor do círculo, parâmetro utilizado como linha de base para análise do efeito de 

interferência. Na terceira parte os círculos são substituídos por palavras escritas, que 

correspondem às quatro cores, porém impressas em cores discrepantes do significado (por 

exemplo, a palavra “verde” escrita com cor azul) e o indivíduo é instruído a nomear a cor com 

a que a palavra é escrita.  

 Para a versão computadorizada foi usado o software CronoFonos, desenvolvido por 

Capovilla, Macedo, Capovilla e Charin (1998). O software é manipulado pelo aplicador que, 
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após a emissão da resposta pelo sujeito, seleciona com o mouse o botão „seguinte‟, no canto 

inferior direito da tela, para a apresentação do próximo estímulo. O programa possibilita a 

gravação da locução do sujeito para cada tentativa, permitindo correção e verificação ulterior, 

tanto do escore quanto do tempo de reação. Nesta pesquisa é utilizado o escore e tempo de 

reação na segunda e terceira parte do instrumento e analisado o efeito de interferência 

palavra/cor, também em termos de escore e tempo de reação. Sendo assim, de modo a garantir 

o efeito de interferência, apenas serão considerados os sujeitos que obtiverem pelo menos 

80% de sucesso na primeira parte do instrumento. Diante desse critério, somente foram 

avaliadas no Teste de Stroop Computadorizado crianças da 5ª à 8ª série, visto que crianças 

entre 1ª e 4ª série ainda estão em momento de aprendizagem da linguagem escrita e, portanto, 

podem apresentar leitura incipiente. O instrumento é de aplicação individual, com duração 

aproximada de 20 minutos. A Figura 5 apresenta uma tela da primeira e uma tela da segunda 

parte do teste. A Figura 6 traz um exemplo ilustrativo da situação de interferência, ou seja, da 

terceira parte do teste. 

 

 

  

Figura 5: Exemplos de itens do Teste de Stroop Computadorizado – primeira parte: verificação da 

leitura (à esquerda); segunda parte – nomeação da cor (à direita). 
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Figura 6: Exemplo de item da terceira parte do Teste de Stroop Computadorizado. No exemplo, a 

palavra  „vermelho‟ aparece escrita em cor „azul‟. 

 

Como já explanado alhures, nesta terceira parte do instrumento, o participante deve 

nomear a cor com que a palavra está grafada; no exemplo da Figura 6, acima, a resposta 

correta seria „azul‟. Sendo assim, a tarefa na segunda e terceira parte do instrumento é a 

mesma, nomear a cor. No entanto, o tipo de estímulo apresentado na terceira parte (palavra 

escrita) impõe uma nova demanda de processamento (inibir a tendência à leitura da palavra, 

uma vez que este é um processo automatizado no leitor fluente e selecionar o estímulo 

relevante, neste caso, a cor), do que é plausível a maior complexidade da tarefa e, 

consequentemente, esperado maior tempo de reação para resolução da interferência. O efeito 

de interferência, por sua vez, é obtido subtraindo-se o desempenho na segunda parte do 

instrumento do desempenho na terceira parte do Teste de Stroop Computadorizado, seja em 

termos de escore ou de tempo de reação. 

No estudo de Assef (2005), embora o escore no instrumento não tenha se mostrado 

sensível para discriminar entre sujeitos com e sem TDAH, o tempo de reação nas três partes 

do instrumento, assim como o efeito de interferência, discriminou entre adolescentes com e 

sem o transtorno, sendo que o grupo com TDAH apresentou maiores tempo de reação e efeito 

de interferência em relação a seus controles saudáveis. Desta forma, o estudo proveu 

evidências de validade por correlação com um critério externo (diagnóstico de TDAH) para o 

Teste de Stroop Computadorizado.   
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7.2.4 Teste de Geração Semântica 

 

Para a avaliação do controle inibitório foi utilizado o Teste de Geração Semântica 

(CAPOVILLA; COZZA; CAPOVILLA; MACEDO; DIAS, 2007; CAPOVILLA; MACEDO; 

CAPOVILLA, 2005), desenvolvido com base em Thompson-Schill e colaboradores (1997) e 

Thompson-Schill e colaboradores (1998). O teste consiste na apresentação de figuras 

(substantivos) solicitando a geração um verbo semanticamente associado a elas. Os 

substantivos são categorizados como de baixa seleção (aqueles que usualmente evocam 

apenas uma palavra, por exemplo, tesoura, geralmente associada ao verbo cortar) e de alta 

seleção (aqueles que podem evocar muitas palavras, e.g., corda, que pode ser associada às 

palavras laçar, amarrar, pular, enrolar). Existem 120 estímulos (substantivos) divididos 

igualmente entre as categorias de alta e baixa seleção. O instrumento foi computadorizado 

com uso do software CronoFonos, desenvolvido por Capovilla e colaboradores (1998). O 

software possibilita a gravação da resposta do sujeito a cada tentativa, possibilitando ulterior 

análise. São computados escore (total de acertos) e tempo de reação, sendo possível a análise 

diferencial dos desempenhos nas condições de baixa e alta seleção. O Teste de Geração 

Semântica é de aplicação individual, com duração aproximada de 20 minutos. A Figura 7 

ilustra um exemplo de item do Teste de Geração Semântica. 

 

 

Figura 7: Exemplo de item do Teste de Geração Semântica. No exemplo, é apresentada a figura 

'cadeira'; uma possível resposta do sujeito seria 'sentar'. 

 

O item apresentado na figura acima, por exemplo, é considerado de baixa seleção, 

pois usualmente evoca uma única ação semanticamente associada, como „sentar‟. Considera-
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se, ponderando sobre a demanda imposta ao processamento da informação, que as condições 

de alta seleção sejam mais complexas do que as de baixa seleção, pois o indivíduo deverá 

escolher, dentre um número maior de possibilidades, qual a resposta a ser dada, ou seja, 

deverá inibir diversas respostas possíveis em detrimento de uma, o que não ocorre na 

condição de baixa seleção, já que, usualmente, poucas são as respostas possíveis. Sendo 

assim, a análise diferencial nas condições de baixa e alta seleção pode ser realizada extraindo-

se um efeito de interferência, o qual corresponde ao escore ou tempo de reação na condição 

de alta menos o escore ou tempo de reação na condição de baixa seleção. 

Cozza (2005) não encontrou relações entre o desempenho no Teste de Geração 

Semântica e sintomatologia de TDAH em uma amostra de 154 estudantes de 3ª e 4ª série do 

ensino fundamental. No entanto, o autor sugere que tal fato pode ser devido à não inclusão de 

dados de tempo de reação nas análises e sugere que estudos futuros considerem esta variável 

na investigação de evidências de validade do instrumento. Congruente à visão daquele autor, 

o estudo de Assef (2005) esboçou evidências de validade do instrumento em adolescentes por 

meio da correlação com um critério externo, a saber, o diagnóstico psiquiátrico de TDAH. 

Naquele estudo, os grupos com TDAH e sem o transtorno foram diferenciados pelo tempo de 

reação (em ambas as condições, de alta e baixa seleção) e pelo tempo de interferência, sendo 

que os sujeitos com TDAH apresentaram maiores tempo de reação e interferência que os 

sujeitos controle. 

 

 

7.2.5 Teste de Fluência Verbal FAS 

 

Para avaliar a fluência verbal foi utilizado o Teste de Fluência Verbal FAS (BENTON; 

HAMSHER, 1989), versão adaptada e computadorizada por Seabra (em preparação), com uso 

do software CronoFonos, desenvolvido por Capovilla e colaboradores (1998). O instrumento 

é de aplicação individual e computadorizada, com duração aproximada de 5 minutos. Ao 

participante são apresentadas seis telas. A primeira tela corresponde à instrução “Diga o maior 

número de palavras que você conseguir iniciadas com a letra F. Você terá um minuto para 

isso”. A segunda tela permanece em branco e o sujeito tem um minuto para a resposta. O 

tempo é controlado pelo aplicador e o software registra a resposta do participante, 

possibilitando a análise posterior dos escores e do tempo de reação e duração locucionais. As 

telas seguintes apresentam um procedimento semelhante para as letras A e S. Para o presente 

estudo foram utilizados os escores em cada letra, ou seja, o número de palavras faladas que de 
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fato iniciavam com a letra-alvo, e o escore total, com a soma dos escores em cada uma das 

três partes. Não existem evidências de validade desta versão computadorizada para estudantes 

do ensino fundamental. 

 

 

7.2.6 Teste da Torre de Londres  

 

O Teste da Torre de Londres (SHALICE; MCCARTHY, 1982, apud KRIKORIAN et 

al., 1994) avalia a habilidade de planejamento. O material é esculpido em madeira e contêm 

três torres verticais de diferentes comprimentos e três esferas coloridas (vermelha, verde e 

azul). A atividade requer a transposição das três esferas, uma a uma, a partir de uma posição 

inicial fixa, de modo a alcançar diferentes posições finais (alvo) especificadas pelo aplicador. 

O procedimento contém 12 problemas (posições alvo) cujo grau de dificuldade aumenta em 

função do número de movimentos necessários para se alcançar à posição final, com a variação 

de 2 a 5 movimentos. O instrumento é de aplicação individual e a duração aproximada para a 

realização de todos os problemas é de 10 minutos, podendo ser registrado o tempo de 

execução de cada item, o número de movimentos efetuados e as seqüências de esferas 

escolhidas.  

São permitidas três tentativas para a resolução do problema. Para a correção foram 

usados os critérios de Krikorian e colaboradores (1994), segundo os quais uma resposta só é 

considerada correta quando a solução for alcançada com o número mínimo de ações. As 

respostas podem corresponder a 1, 2 ou 3 pontos, conforme tenham sido alcançadas na 

terceira, na segunda ou na primeira tentativa, respectivamente. De acordo com este princípio, 

o escore máximo possível é de 36 pontos. Apenas este critério de pontuação foi considerado 

neste estudo. A Figura 8 apresenta exemplos de tarefas do Teste da Torre de Londres. 

 

 

 

Figura 8: Ilustração do Teste da Torre de Londres com a posição inicial e três posições finais (alvo) 

que requerem dois, quatro e cinco movimentos para realização, respectivamente. 
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O estudo de Cozza (2005), conduzido com crianças de 3ª e 4ª séries do ensino 

fundamental, trouxe evidências de validade do Teste da Torre de Londres por meio da 

correlação com outros instrumentos. No estudo citado, o instrumento apresentou correlações 

positivas significativas, porém baixas, com o Teste de Memória de Trabalho Visual e Teste de 

Memória de Trabalho Auditiva. No entanto, no mesmo estudo, foi conduzida uma análise 

fatorial, na qual foram inseridos todos os instrumentos então utilizados, MTA, MTV, Teste de 

Trilhas-parte B, Teste de Geração Semântica, Teste de Stroop Computadorizado, Torre de 

Londres e a Escala de TDAH de Benczik (2000). Interessantemente, o Teste da Torre de 

Londres compôs um fator isolado, não apresentando cargas fatoriais acima de 0,30 com 

nenhum dos outros fatores que agruparam os outros instrumentos. Estes resultados sugerem a 

necessidade de novos estudos que explorem a composição fatorial do teste, vias a uma melhor 

compreensão do construto subjacente ao seu desempenho. 

Para o presente projeto contava-se com apenas um tabuleiro de madeira para aplicação 

do teste. Assim, devido à carência de material, não foi possível efetuar a aplicação deste 

instrumento em ambas as escolas. Optou-se, portanto, em aplicar o Teste da Torre de Londres 

nos participantes de 5ª à 8ª série, pois o processo de aplicação nos mais jovens, de 1ª à 4ª 

série, mostrou-se mais árduo e demorado, correndo-se o risco de não ter tempo hábil para 

finalizar tal aplicação. Destarte, este instrumento somente foi aplicado nos participantes de 5ª 

à 8ª série do ensino fundamental. 

 

 

7.2.7 Teste de Atenção por Cancelamento 

 

O Teste de Atenção por Cancelamento (TAC) (MONTIEL; CAPOVILLA, 2007b) 

consiste em três matrizes impressas com diferentes tipos de estímulos. A tarefa do 

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

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

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

estrela, traço), num total de 300 figuras, aleatoriamente dispostas, sendo que a figura alvo é 

indicada na parte superior da folha. A segunda parte avalia a atenção seletiva numa prova com 

maior grau de dificuldade, sendo que a tarefa é semelhante à da primeira parte, porém o 

estímulo alvo é composto por figuras duplas. Deste modo, e retomando a seção desta 

dissertação que especifica os tipos de busca na atenção seletiva (páginas 14 e 15), vê-se que a 
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avaliação na segunda parte do TAC se dá nos moldes da busca de conjunção, conforme 

descrito por Gazzaniga e Heatherton (2005), em contraposição à primeira parte do teste, cuja 

tarefa utiliza-se do modelo de busca de características. Nesta segunda seção do instrumento, o 

avaliando deve buscar não mais uma figura geométrica (estímulo-alvo) específica, mas sim 

um par de figuras geométricas, i.e., o sujeito não deve simplesmente atentar e assinalar a 

figura alvo, um quadrado por exemplo, mas o quadrado que forme par ou seja 

necessariamente seguido de um triângulo, o que eleva o nível de complexidade da tarefa. 

Na terceira divisão, o teste avalia a atenção alternada, ou a capacidade de mudar o foco 

de atenção. Nessa terceira parte, o estímulo-alvo muda a cada linha, sendo que a figura inicial 

de cada linha deve ser considerada o alvo. O número de vezes que o estímulo-alvo aparece 

dentre as alternativas muda a cada linha, variando de duas a seis vezes. O tempo máximo para 

execução em cada parte da tarefa é de um minuto.  

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

três diferentes escores, o número total de acertos, i.e., número de estímulos alvo 

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

incorretamente cancelados; e o número de ausências, i.e., o número de estímulos alvo que não 

foram cancelados. É ainda possível derivar um escore total, ou seja, a soma de cada escore 

obtido em cada parte do instrumento. O instrumento pode ser aplicado coletivamente e tem 

duração aproximada de 8 minutos. As Figuras 9, 10 e 11, a seguir, ilustram exemplos das 

tarefas solicitadas na primeira, segunda e terceira parte do teste, respectivamente. 

 

 

Figura 9: Exemplo da tarefa na primeira parte do Teste de Atenção por Cancelamento. 

 

 

Figura 10: Exemplo da tarefa na segunda parte do Teste de Atenção por Cancelamento. 
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Figura 11: Exemplo da tarefa na terceira parte do Teste de Atenção por Cancelamento. 

  

Apesar de existir evidências de validade com adultos (MONTIEL, 2005), o único 

estudo que investigou evidências de validade do Teste de Atenção por Cancelamento em 

amostra análoga à da presente pesquisa foi o de Dias, Capovilla, Trevisan e Montiel (2008), o 

qual avaliou 407 estudantes de 1ª à 4ª série do ensino fundamental e evidenciou aumento 

progressivo no escore acertos na sucessão da 1ª à 4ª série, exceto entre 1ª e 2ª série na 

primeira parte e total do instrumento e entre 2ª e 3ª na segunda parte do TAC. Naquele estudo, 

a terceira parte do instrumento foi a que melhor discriminou entre as séries sucessivas, 

havendo diferenças significativas entre todas elas. Além, no mesmo estudo foram encontradas 

correlações positivas e significativas, entre baixas e moderadas, entre o escore acertos nas três 

partes e total do TAC e os escores seqüências, conexões e total do Teste de Trilhas – parte B 

(DIAS et al., 2008), provendo algumas evidências da validade do TAC em estudantes do 

ensino fundamental.     

 

 

7.2.8 Teste de Trilhas – partes A e B 

 

O Teste de Trilhas – partes A e B (GIL, 2002) consta da apresentação de itens que 

devem ser ligados segundo uma seqüência pré-determinada. Neste estudo foi utilizado o Teste 

de Trilhas – partes A e B, versão adaptada de Montiel e Capovilla (2007a). A parte A, referida 

como uma medida de busca visual (STRAUSS et al., 2006), é composta por 2 folhas, uma 

para letras e uma para números. Na folha de letras são apresentadas 12 letras, de „A‟ a „M‟, 

dispostas aleatoriamente, sendo a tarefa do participante ligá-las em conformidade com a 

ordem alfabética. Na folha de números, analogamente, são apresentados 12 números, de „1‟ a 

„12‟, também dispostos aleatoriamente, sendo tarefa do participante ligá-los em ordem 

numérica crescente. A parte B consta da apresentação de letras e números randomicamente 
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dispostos em uma folha. Há 24 itens, sendo 12 letras (A a M) e 12 números (1 a 12), e a tarefa 

do indivíduo é ligar os itens, seguindo, alternadamente, as seqüências alfabética e numérica. 

Para cada folha, letras e números da parte A e parte B, há limite de tempo de 1 minuto para a 

execução da tarefa. Devido à alternância da tarefa, em que o participante deve intercalar as 

ordens numéricas e alfabéticas, o Teste de Trilhas – parte B é considerado como um teste de 

flexibilidade cognitiva (GIL, 2002), ou seja, a habilidade de mudar o processamento de uma 

informação ao processamento de outra.  

Atinente à correção do instrumento, tanto na parte A, considerando as folhas de letras e 

números, quanto na parte B, são computados três tipos de escores. O primeiro escore 

corresponde à seqüência, i.e., número de itens ligados corretamente em seqüência, por 

exemplo, na parte B a resposta 1 – A – 2 – B – 3 – C – 4 – D – 5 corresponde a 9 pontos, 

sendo o máximo possível de 24 pontos. O segundo escore corresponde às conexões, i.e., 

número de ligações corretas entre dois itens, com o máximo de 23 pontos; por exemplo, na 

parte B, a resposta 1 – A – 2 – B – 3 – C – 4 – D – 5 corresponde a 8 pontos e a resposta    1 – 

A, 2 – B, 3 – C, 4 – D, em que não houve ligação entre A – 2, B – 3 E C – 4, corresponde a 4 

pontos. O terceiro escore, total, corresponde à soma dos outros dois, seqüência e conexão. Há, 

ainda, a possibilidade de uso de um escore derivado, o qual pode ser calculado a partir da 

diferença (B-A) ou proporção (B/A) dos escores em ambas as partes do teste (STRAUSS et 

al., 2006). Cabe destacar que a parte A do instrumento foi utilizada neste estudo com o 

objetivo precípuo de verificar se os alunos, sobretudo da 1ª e 2ª séries, possuíam 

conhecimento suficiente das ordens numérica e alfabética, o que poderia comprometer seu 

desempenho na parte B do mesmo instrumento. No entanto, foi também utilizada como linha 

de base para a extração de um escore derivado a partir da parte B do Teste de Trilha (B-A), de 

modo a verificar a utilidade deste escore. 

O Teste de Trilhas – partes A e B pode ser aplicado coletivamente, com duração 

aproximada de 8 minutos. A Figura 12, apresentada a seguir, ilustra o exemplo fornecido na 

instrução do Teste de Trilhas - parte A, folhas de letras e números. A Figura 13 ilustra o 

exemplo fornecido na instrução do mesmo teste, parte B. 
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Figura 12: Ilustração do exemplo fornecido na instrução do Teste de Trilhas - parte A, letras (à 

esquerda) e números (à direita). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Ilustração do exemplo fornecido na instrução do Teste de Trilhas - parte B.  

 

O estudo de Cozza (2005) foi conduzido com estudantes de 3ª e 4ª série do ensino 

fundamental de escolas estaduais e municipais e utilizou-se da parte B do Teste de Trilhas. 

Tal estudo apontou altas correlações significativas e positivas entre os diferentes escores do 

teste, e negativas entre estes escores e os percentis na Escala de Distúrbios de Atenção e 

Hiperatividade de Benczik (2000). O mesmo estudo apontou também correlações positivas 

com outros testes de funções executivas, bem como diferenças significativas de desempenhos 

neste teste entre crianças com e sem sintomatologia para o TDAH. Deste modo, o estudo de 

Cozza (2005) fornece evidências de validade, por correlação com outras variáveis, para o 

Teste de Trilhas-parte B. Adicionalmente, Dias e colaboradores (2008) investigaram 

evidências de validade do Teste de Trilhas – partes A e B em 407 estudantes da 1ª à 4ª série 

do ensino fundamental. Naquela pesquisa, a parte A do Teste de Trilhas foi sensível em 

discriminar aumento nos escores da 1ª à 3ª série; referente à parte B, a análise evidenciou que 

o teste discriminou somente a 4ª série em relação às anteriores, sendo que o instrumento foi de 

difícil execução às crianças nas séries iniciais do ensino fundamental. Esta pesquisa procura 

ampliar estes achados. 
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7.3 Procedimento 

  

 

Inicialmente, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

São Francisco e, após aprovação deste, foi feito contato com a Secretaria de Educação de um 

município do interior do estado de São Paulo, solicitando autorização para realização da 

pesquisa em duas escolas da rede, uma de 1ª à 4ª série e outra de 5ª à 8ª série do ensino 

fundamental. Após, as escolas foram contatadas e foram remetidos os termos de 

consentimento livre e esclarecido para os responsáveis de cada instituição e das crianças e 

adolescentes participantes. Com a transferência da aluna para a Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (UPM) durante a realização deste projeto, o mesmo foi também submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética da UPM.  

A aplicação dos instrumentos ocorreu no período de abril a dezembro de 2008, em 

sala disponibilizada pelas escolas e durante o período escolar regular. A retirada de alunos da 

sala de aula para as sessões de avaliação foi sempre realizada com autorização prévia da 

professora, assim como com a concordância do próprio aluno. A coleta de dados nas duas 

escolas participantes (uma de 1ª à 4ª série e outra de 5ª à 8ª série do ensino fundamental) 

ocorreu concomitantemente, sendo que para tal houve auxílio de alunos de Iniciação 

Científica do grupo de pesquisa. Cabe nota que os instrumentos Teste de Stroop 

Computadorizado e Teste da Torre de Londres foram aplicados somente à amostra de 

participantes de 5ª à 8ª série por motivos já elucidados na ocasião da apresentação de cada 

instrumento. 

A coleta de dados iniciou-se com a administração dos instrumentos de aplicação 

coletiva. Sendo assim, inicialmente foram aplicados o Teste de Atenção por Cancelamento e 

Teste de Trilhas – partes A e B, na própria sala de aula, em duas sessões. Os demais 

instrumentos foram aplicados em sessões individuais, totalizando seis sessões de avaliação 

para cada participante, com duração média de 20 minutos cada uma, em sala disponibilizada 

pela escola, como já mencionado alhures. Referente aos instrumentos computadorizados, estes 

foram manipulados pelo próprio aplicador. Sucintamente, as seis sessões de avaliação 

corresponderam à aplicação dos seguintes instrumentos, ainda que não necessariamente nesta 

ordem:  
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- Sessão1 – Teste de Fluência Verbal FAS,  

- Sessão 2 – Teste de Stroop Computadorizado,  

- Sessão 3 – Teste de Geração Semântica,  

- Sessão 4 – Teste de Memória de Trabalho Auditiva,  

- Sessão 5 - Teste de Memória de Trabalho Visual, e  

- Sessão 6 – Teste da Torre de Londres.  

Cabe relevar que a ordem de aplicação dos instrumentos foi contrabalanceada entre as 

diferentes classes participantes; deste modo, enquanto a 1ª série „A‟ era avaliada no Teste de 

Fluência Verbal FAS, por exemplo, a 1ª série „B‟ era avaliada no teste Memória de Trabalho 

Visual. No entanto, apenas um teste foi aplicado em cada aluno em um mesmo dia, de modo a 

não prolongar a sessão de aplicação e evitar fadiga. Para facilitar a consulta do leitor, súmula 

contendo cada instrumento, a respectiva habilidade mensurada e descrição de seus diversos 

escores, em termos de suas siglas e correspondências, pode ser consultada no Anexo III. 
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8  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Inicialmente, e ainda com a amostra original deste estudo, foram investigados os 

pressupostos básicos subjacentes ao uso de testes paramétricos: as suposições de normalidade 

e homogeneidade. Utilizando a divisão de grupos amostrais por série, constatou-se com 

recurso ao teste de Kolmogorov-Smirnov (normalidade da distribuição dos dados) e teste de 

Levene (homogeneidade das variâncias) que tais suposições não eram aplicáveis aos dados. 

Procedeu-se então à identificação de outliers, cuja exclusão poderia conformar melhor os 

dados à distribuição normal e homogeneizar as variâncias. Foram eliminados participantes 

com discrepância „idade-série‟ (prováveis repetentes) e, após exploração do banco de dados, 

foram identificados e excluídos aqueles que cometeram 100% de erros em qualquer teste. 

Análise dos bloxplots também permitiu a identificação de valores atípicos ou extremos que 

foram excluídos do banco de dados. Releva-se que a exclusão de outliers se deu apenas no 

teste específico em que o participante se comportou como tal, não sendo eliminado da amostra 

como um todo. Essa opção se justifica perante a possibilidade de minimizar grandes perdas 

amostrais, pois alguns testes foram aplicados a um número mais reduzido de participantes. 

Concomitante a cada passo deste procedimento, foram aferidas a distribuição e 

homogeneidade dos dados. Porém, mesmo após todas as exclusões relatadas, apesar de uma 

melhora sobretudo na distribuição dos dados, os testes de Kolmogorov-Smirnov e Levene não 

apresentaram-se satisfatórios e não justificariam a condução das análises paramétricas.  

Tais suposições foram então investigadas, novamente a partir da amostra original, 

partindo-se da divisão de grupos amostrais por idade. Esta via mostrou-se mais adequada, 

com os dados conformando-se melhor à distribuição normal em determinadas faixas etárias, 

ainda que não em outras. A partir desta constatação, repetiu-se o procedimento de exclusão de 

alunos com discrepância „idade-série‟, com 100% de erros e nova análise e eliminação de 

outliers por teste. Este procedimento conduziu à amostra final do estudo, que é apresentada na 

Tabela 3, no item „Participantes‟ em Método. Houve uma melhor conformação dos dados à 

distribuição normal em cada idade nas variáveis em análise, ainda que em raros casos auferiu-

se a aplicação da suposição de normalidade em todas as idades para uma dada variável. 

Perante isso, optou-se em dar continuidade ao tratamento e análise dos dados considerando a 

divisão da amostra em grupos etários e não mais por série, como fora previsto no início do 

estudo.  
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No que tange à homogeneidade das variâncias, mesmo após a preparação do banco de 

dados, os índices do teste de Levene não se apresentaram satisfatórios. Porém, de acordo com 

Fidell e Tabachnick (2003), o teste de Levene é considerado bastante conservador e uma 

alternativa é a aplicação do teste „F-Max‟. De acordo com os autores, este teste é aplicável 

quando tem-se amostras aproximadamente do mesmo tamanho (até 4 para 1). O índice F-Max 

é calculado dividindo-se a maior variância pela menor; se o resultado for inferior a dez, a 

suposição de homogeneidade pode ser considerada válida. A aplicação desta prova retornou 

resultados bastante satisfatórios. Os índices de Kolmogorov-Smirnov para cada grupo etário e 

os índices F-Max para cada variável são apresentados nas Tabelas de 4 a 11. Nestas tabelas, 

valores que indicam adequação aos pressupostos de normalidade e homogeneidade estão 

destacados em negrito. 

 

Tabela 4. Resultados do Teste de Kolmogorov-Smirnov por grupo etário e Teste F-Max de 

homogeneidade das variâncias para cada medida no MTA. 

Variável/ 

Subteste 

Grupo 

etário 

Kolmogorov

-Smirnov  

(p) 

 

F-Max 

 

Variável/ 

subteste 

Grupo 

etário 

Kolmogorov

-Smirnov 

(sig) 

 

F-Max 

MTA_ 

dic 

  

6 0,146 3,34 MTA_ 

dgl 

6 0,200 12,45 

7 0,055  7 0,050  

8 0,005  8 0,200  

9 0,002  9 0,081  

  10 0,045    10 0,025  

  11 0,200    11 0,109  

  12 0,200    12 0,016  

  13 0,200    13 0,019  

  14 0,044    14 0,000  

Legenda: MTA-dic – nº de sequências corretas; MTA_dgl – nº de dígitos lembrados.  

 

Tabela 5. Resultados do Teste de Kolmogorov-Smirnov por grupo etário e Teste F-Max de 

homogeneidade das variâncias para cada medida no MTV. 

Variável/ 

subteste 

Grupo 

etário 

Kolmogorov

-Smirnov 

(sig) 

 

F-Max 

 

Variável/ 

subteste 

Grupo 

etário 

Kolmogorov

-Smirnov 

(sig) 

 

F-Max 

MTV_ 

it 

  

6 0,000 44,2 MTV_ 

mat 

6 0,000 137,9 

7 0,000  7 0,000  

8 0,000  8 0,000  

9 0,000  9 0,001  

  10 0,000    10 0,008  

  11 0,182    11 0,200  

  12 0,106    12 0,200  

  13 0,200    13 0,200  

  14 0,022    14 0,200  

Legenda: MTV-it – itens ou sequências corretas; MTV_mat – número de matrizes corretas.  
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Tabela 6. Resultados do Teste de Kolmogorov-Smirnov por grupo etário e Teste F-Max de 

homogeneidade das variâncias para cada medida no Teste de Stroop Computadorizado. 

Variável/ 

subteste 

Grupo 

etário 

Kolmogorov

-Smirnov 

(sig) 

 

F-Max 

 

Variável/ 

subteste 

Grupo 

etário 

Kolmogorov

-Smirnov 

(sig) 

 

F-

Max 

Str_p2 

  

Str_p3 

  

11 0,000 10,82 StrMed_ 

TR3 

  

11 0,195 1,28 

13 0,000  12 0,200  

11 0,000 5,5 13 0,200  

12 0,009  14 0,200  

  13 0,000  StrMed_ 

TRint 

11 0,058 1,45 

  14 0,000  12 0,200  

 Str_Tot 11 0,004 10,9 13 0,064  

 12 0,009  14 0,200  

  13 0,000  StrMedA

_TR2  

11 0,181 5,0 

  

 

Str_interf 

  

14 0,000  12 0,200  

11 0,000 4,43 13 0,200  

12 0,009  14 0,030  

13 0,000  StrMedA

_TR3 

11 0,013 1,52 

 14 0,000  12 0,200  

StrMed_ 

TR2 

  

11 0,200 5,0  13 0,200  

12 0,200   14 0,200  

13 0,200  StrMedA

_TRint 

11 0,200 1,5 

 

  

14 0,030  12 0,200  

     13 0,034  

   14 0,200  

Legenda: Str_p1 - escore na 1ª parte do teste de Stroop; Str_p2 – escore na 2ª parte do teste de Stroop; 

Str_p3 - escore na 3ª parte do teste; Str_Tot – escore total no teste; Str_interf – escore de interferência 

(escore na parte 3 menos escore na parte 2); StrMed_TR2 – tempo de reação médio na 2ª parte do 

teste; StrMed_TR3 – tempo de reação médio na 3ª parte do teste; StrMed_TRint – tempo de 

interferência médio (TR na 3ª menos TR na 2ª parte); StrMedA_TR2 – tempo de reação médio na 2ª 

parte do teste considerando somente itens acertados; StrMedA_TR3 – tempo de reação médio na 3ª 

parte do teste considerando somente itens acertados; StrMedA_TRint – tempo de interferência médio 

considerando somente itens acertados.    

 - Medidas omitidas: Str_p1 (11, 12, 13, 14 anos); Str_p2 (12 e 14 anos) -  em todos os casos, 

o valor é constante ao longo dos grupos etários. 

- Excluídos participantes com 10 anos, devido ao limitado número amostral (N= 5). 
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Tabela 7. Resultados do Teste de Kolmogorov-Smirnov por grupo etário e Teste F-Max de 

homogeneidade das variâncias para cada medida no Teste de Geração Semântica. 

Variável/ 

subteste 

Grupo 

etário 

Kolmogorov

-Smirnov 

(sig) 

 

F-Max 

 

Variável/ 

subteste 

Grupo 

etário 

Kolmogorov

-Smirnov 

(sig) 

 

F-

Max 

Ger_ 

Tot 

 

  

6 0,200 104,1 GTRmed

_bx 

  

 

6 0,181 4,9 

7 0,003  7 0,200  

8 0,200  8 0,200  

9 0,015  9 0,200  

  10 0,200    10 0,200  

  11 0,147    11 0,200  

  12 0,005    12 0,200  

  13 0,001    13 0,047  

  14 0,000    14 0,200  

Ger_alta 

  

  

  

6 0,200 42,09 GTRmed

_interf 

  

6 0,200 6,5 

7 0,044  7 0,080  

8 0,200  8 0,200  

9 0,004  9 0,200  

  10 0,012    10 0,200  

  11 0,081    11 0,200  

  12 0,000    12 0,200  

  13 0,001    13 0,200  

  14 0,000    14 0,200  

Ger_bx 

  

  

  

6 0,200 140,7 GTRA 

med_Tot 

  

  

6 0,200 4,4 

7 0,000  7 0,200  

8 0,118  8 0,200  

9 0,187  9 0,200  

  10 0,000    10 0,200  

  11 0,009    11 0,055  

  12 0,000    12 0,200  

  13 0,001    13 0,200  

  14 0,000    14 0,200  

Ger_ 

interf 

  

 

6 0,200 12,64 GTRA 

med_alta 

  

  

6 0,200 3,57 

7 0,200  7 0,080  

8 0,200  8 0,200  

9 0,200  9 0,128  

  10 0,005    10 0,200  

  11 0,170    11 0,200  

  12 0,056    12 0,200  

  13 0,200    13 0,200  

  14 0,009    14 0,200  

GTRmed

_tot 

  

  

6 0,077 4,1 GTRA 

med_bx 

  

  

6 0,200 5 

7 0,200  7 0,200  

8 0,200  8 0,200  

9 0,200  9 0,200  

  10 0,200    10 0,200  

  11 0,200    11 0,073  

  12 0,200    12 0,200  
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  13 0,200    13 0,012  

  14 0,200    14 0,200  

GTR 

med_alta 

6 0,159 3,57 GTRA 

med_ 

interf 

 

6 0,200 5,5 

7 0,200  7 0,076  

8 0,200  8 0,200  

9 0,146  9 0,150  

 10 0,200    10 0,200  

  11 0,200    11 0,142  

  12 0,200    12 0,200  

  13 0,200    13 0,200  

  14 0,200    14 0,200  

Legenda: Ger_tot - escore total no Geração Semântica; Ger_alta – escore na condição de alta seleção; 

Ger_bx – escore na condição de baixa seleção; Ger_interf – escore de interferência (escore na 

condição de alta menos escore na condição de baixa seleção); GTRmed_tot – tempo de reação médio 

total; GTRmed_alta – tempo de reação médio em alta seleção; GTRmed_bx - tempo de reação médio 

em baixa seleção; GTRmed_interf – tempo de interferência médio (TR em alta menos TR em baixa 

seleção); GTRAmed_tot – tempo de reação médio total considerando somente itens acertados; 

GTRAmed_alta – tempo de reação médio em alta seleção considerando somente itens acertados; 

GTRAmed_bx - tempo de reação médio em baixa seleção considerando somente itens acertados; 

GTRAmed_interf – tempo de interferência médio (TR em alta menos TR em baixa seleção) 

considerando somente itens acertados.  

 

 

 

Tabela 8. Resultados do Teste de Kolmogorov-Smirnov por grupo etário e Teste F-Max de 

homogeneidade das variâncias para cada medida no Teste Atenção por Cancelamento. 

Variável/ 

subteste 

Grupo 

etário 

Kolmogorov

-Smirnov 

(sig) 

 

F-Max 

 

Variável/ 

subteste 

Grupo 

etário 

Kolmogorov

-Smirnov 

(sig) 

 

F-Max 

TAC1-A 

  

  

7 0,141 4,67  TAC3-A 7 0,007 9,6 
8 0,156    8 0,200  

9 0,003    9 0,200  

  10 0,002    10 0,200  

  11 0,022   11 0,115  

  12 0,038   12 0,200  

  13 0,000    13 0,200  

  14 0,000   14 0,200  

 TAC1-S 7 0,141 4,67 TAC3-E 7 0,000 2202,5 

 

  

  

8 0,156    13 0,000  

9 0,003   TAC3-S 

  

  

7 0,007 9,6 
10 0,002  8 0,200  

11 0,022  9 0,200  

  12 0,038  10 0,200  

  13 0,000    11 0,115  

  14 0,000    12 0,200  

 TAC2-A 7 0,000 5,14   13 0,200  

  8 0,000   14 0,200  

 

  

9 0,000  TAC-A -

Total 

7 0,200 3,76 
10 0,000  8 0,200  



113 

 

  11 0,050   9 0,200  

12 0,000   

 

10 0,049  

  13 0,000  11 0,200  

  14 0,000    12 0,107  

 TAC2-E 7 0,005 159,23   

  

13 0,126  

  8 0,000  14 0,148  

  9 0,000   TAC-E-

Total 

7 0,000 2933 

 11 0,000  8 0,000  

 14 0,000    

  

9 0,000  

TAC2-S 7 0,000 5,14 11 0,000  

 8 0,000  13 0,000  

  9 0,000  14 0,000  

 10 0,000   TAC-S-

Total 

7 0,200 3,76 
  11 0,050  8 0,200  

  12 0,000   9 0,200  

  13 0,000    10 0,049  

  14 0,000   11 0,200  

     12 0,107  

    13 0,126  

     14 0,148  

Legenda: TAC1-A - escore em Acertos na parte 1 do TAC; TAC1-E – número de Erros na parte 1 do 

TAC; TAC1-S - número de ausências na parte 1 do TAC; TAC2-A - escore em Acertos na parte 2 do 

TAC; TAC2-E – número de Erros na parte 2 do TAC; TAC2-S - número de ausências na parte 2 do 

TAC; TAC3-A - escore em Acertos na parte 3 do TAC; TAC3-E – número de Erros na parte 3 do TAC; 

TAC3-S - número de ausências na parte 3 do TAC; TAC-A –Total – escore total em Acertos no TAC; 

TAC-E-Total – número total de erros; TAC-S-Total – número total de ausências no TAC. 

- Medidas omitidas: TAC1-E (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos); TAC2-E (10, 12, 13);  TAC3-

E (8, 9, 10, 11, 12, 14) e TAC-E-Total (10 e 12) – em todos os casos, o valor é constante ao 

longo dos grupos etários. 

- Excluídos participantes com 6 anos, devido ao limitado número amostral (N= 9). 
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Tabela 9. Resultados do Teste de Kolmogorov-Smirnov por grupo etário e Teste F-Max de 

homogeneidade das variâncias para cada medida no Teste de Trilhas – partes A e B. 

Variável/ 

subteste 

Grupo 

etário 

Kolmogorov

-Smirnov 

(sig) 

 

F-Max 

 

Variável/ 

subteste 

Grupo 

etário 

Kolmogorov

-Smirnov 

(sig) 

 

F-Max 

TTA_ 

lt-Total 

6 0,000 75,07 TTB_Seq 6 0,082 3,3 

7 0,000    7 0,000  

8 0,000    8 0,000  

  9 0,000    9 0,000  

  10 0,000    10 0,000  

  11 0,000    11 0,093  

  12 0,000    12 0,087  

  13 0,000    13 0,200  

  14 0,000    14 0,096  

TTA_nu

m-total 

6 0,002 48,95 TTB_ 

Total 

6 0,107 3,18 

7 0,000  7 0,000  

8 0,000    8 0,000  

9 0,000    9 0,003  

  10 0,000    10 0,010  

  11 0,000    11 0,200  

  12 0,000    12 0,073  

  13 0,000    13 0,200  

  14 0,000    14 0,200  

TTA-

Total 

6 0,053 59,12 TT_ 

B-A 

6 0,200 9,87 

7 0,000  7 0,200  

8 0,000    8 0,200  

9 0,000    9 0,056  

  10 0,000    10 0,064  

  11 0,000    11 0,195  

  12 0,000    12 0,200  

  13 0,000    13 0,200  

  14 0,000    14 0,200  

TTB_ 

Con 

  

6 0,027 2,82     

7 0,000      

8 0,066      

  9 0,007      

  10 0,162      

  11 0,158      

  12 0,055      

  13 0,199      

  14 0,087      

Legenda: TTA_lt-Total - escore na parte A do Teste de Trilhas, letras total; TTA_num-total - escore na 

parte A do Teste de Trilhas, números total; TTA-Total – escore total na parte A do Teste de Trilhas; 

TTB_Con – escore em conexões no Teste de Trilhas parte B; TTB_Seq - escore em sequências no 

Teste de Trilhas parte B; TTB_Total - escore total no Teste de Trilhas parte B; TT_B-A – escore 

derivado (escore total na parte B - escore total na parte A considerando apenas participantes com 

desempenho > a 70% nesta parte do teste). 
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Tabela 10. Resultados do Teste de Kolmogorov-Smirnov por grupo etário e Teste F-Max de 

homogeneidade das variâncias para cada medida no Teste Fluência verbal FAS. 

Variável/ 

subteste 

Grupo 

etário 

Kolmogorov

-Smirnov 

(sig) 

 

F-Max 

 

Variável/ 

subteste 

Grupo 

etário 

Kolmogorov

-Smirnov 

(sig) 

 

F-Max 

Fl_F 

  

  

6 0,003 5,31 Fl_S 6 0,153 2,38 

7 0,001   7 0,049  

8 0,014   8 0,094  

  9 0,200   9 0,014  

  10 0,200   10 0,053  

  11 0,096   11 0,038  

  12 0,047   12 0,069  

  13 0,023   13 0,200  

  14 0,024   14 0,003  

Fl_A 

  

  

  

6 0,130 2,94 Fl_ 

Total 

6 0,053 8,23 

7 0,100  7 0,200  

8 0,033   8 0,200  

9 0,035   9 0,200  

  10 0,024   10 0,200  

  11 0,036   11 0,200  

  12 0,102   12 0,200  

  13 0,195   13 0,200  

  14 0,062   14 0,200  

Legenda: Fl_F - escore na letra F no Teste de Fluência; Fl_A - escore na letra A no Teste de Fluência; 

Fl_S - escore na letra S no Teste de Fluência;  Fl_Total – escore total no Teste de Fluência. 

 

 

 
Tabela 11. Resultados do Teste de Kolmogorov-Smirnov por grupo etário e Teste F-Max de 

homogeneidade das variâncias para cada medida no Teste da Torre de Londres. 

Variável/ 

subteste 

Grupo 

etário 

Kolmogorov

-Smirnov 

(sig) 

 

F-Max 

 

Variável/ 

subteste 

Grupo 

etário 

Kolmogorov

-Smirnov 

(sig) 

 

F-Max 

Torre_3 

  

  

11 0,001 1,27 Torre_5 

  

  

  

11 0,009 2,5 

12 0,000  12 0,054  

13 0,000  13 0,013  

14 0,000  14 0,001  

 Torre_4 11 0,000 3,1 Torre_ 

Tot 

11 0,064 4,6 

 12 0,003  12 0,200  

  13 0,000  13 0,036  

  14 0,000    14 0,070  

Legenda: Torre_2 – escore em tarefas de 2 movimentos; Torre_3 - escore em tarefas de 3 

movimentos; Torre_4 - escore em tarefas de 4 movimentos; Torre_5 - escore em tarefas de 5 

movimentos; Torre_Tot - escore total no instrumento. 

- Medidas omitidas: Torre_2 (11, 12, 13, 14 anos) - em todos os casos, o valor é constante ao 

longo dos grupos etários. 

- Excluídos participantes com 10 anos, devido ao limitado número amostral (N= 6). 
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Cabe lembrar que no teste de Kolmogorov-Smirnov, os resultados não significativos 

(p > 0,05) são indicativos de que os dados se conformam à suposição de normalidade. 

Rigorosamente, além da homogeneidade de variâncias, seria desejável que a suposição de 

normalidade fosse válida para todos os grupos etários para que uma variável fosse submetida 

a um teste paramétrico. No entanto, como afirmam Dancey e Reidy (2006), estes testes são 

preferidos aos não-paramétricos em virtude de seu maior poder e podem ser aplicados 

contanto que as restrições para tal não sejam extremamente violadas. Sendo assim, na 

condução das análises que se apresentam subsequentemente, os testes paramétricos foram 

preferidos sempre que validadas as exigências mínimas ao seu uso, ou seja, na presença de 

homogeneidade das variâncias, se o pressuposto de normalidade, mesmo não sendo válido 

para todos os grupos etários, mas o sendo para a maioria destes grupos, optou-se pela 

condução do teste paramétrico. 

Deste modo, foram submetidas a Análises de Variância (Anovas) as variáveis 

MTA_dic, todas as medidas de tempo de reação do Teste de Stroop e do Teste de Geração 

Semântica, escores em acertos e ausências na parte 3 e total do TAC, escores no Teste de 

Trilhas – parte B e escore derivado B-A, escore nas letras A, S e total do Teste de Fluência 

Verbal FAS e escore total no Teste da Torre de Londres. Todas as outras medidas (MTA_dgl, 

MTV_it, MTV_mat, escores no Teste de Stroop e no Teste de Geração Semântica, acertos, 

erros e ausências nas partes 1 e 2 do TAC e erros na parte 3 e total do TAC, Teste de Trilhas – 

parte A, escore na letra F do Teste de Fluência Verbal FAS  e escores parciais no Teste da 

Torre de Londres) foram submetidos à alternativa não-paramétrica da Anova: o Teste de 

Kruskal-Wallis. Complementarmente, havendo disponibilidade dos dados, efeito de gênero 

foi investigado com recurso ao Teste de Mann-Whitney. 

Para a análise de correlação optou-se pelo coeficiente rs (rho) de Spearman. Para 

condução da Análise Fatorial e Análise de regressão, não sendo necessária a suposição de 

homogeneidade (pois são análises intra-sujeitos), foram inseridas apenas as variáveis nas 

quais a suposição de normalidade foi validada. Ressalta-se, por fim, que esta etapa de 

preparação dos dados e verificação das suposições básicas à escolha das provas estatísticas é 

fundamental à validação das condições de aplicação da prova e permitiu maior segurança 

relativa às conclusões obtidas e apresentadas nas seções seguintes. 
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8.1 Análises Descritivas e Inferenciais dos diversos instrumentos 

 

 

Para atender ao primeiro objetivo específico proposto, ou seja, investigar evidências de 

validade dos diversos instrumentos por meio da análise das mudanças no desempenho com a 

progressão da idade e investigar a trajetória desenvolvimental das habilidades executivas 

avaliadas, foram conduzidas análises de variância (paramétricas e não-paramétricas, quando 

apropriadas) do efeito da idade sobre os diversos desempenhos.   

 Neste tópico, apresentam-se essas análises acrescidas das descritivas para cada teste 

utilizado. Considerando que em alguns casos análises não-paramétricas foram consideradas 

mais adequadas, optou-se por apresentar junto às estatísticas descritivas também a mediana a 

cada grupo etário. Para facilitar o entendimento ao longo desta primeira parte das análises, 

estas são apresentadas separadas, estruturadas por teste. Ao final, apresenta-se uma súmula 

com a discussão destes achados.  

De modo complementar, mesmo não tendo sido contemplada inicialmente nos objetivos 

do estudo, porém de posse destes dados, optou-se por investigar também o possível efeito do 

gênero sobre os desempenhos nos diversos instrumentos. Estas análises são apresentadas 

separadamente, encerrando a seção de análises descritivas e inferenciais.  

 

 

8.1.1 Análises descritivas e inferenciais do Teste de Memória de Trabalho Auditiva 

 

Inicialmente, foram conduzidas estatísticas descritivas dos escores em sequências 

(MTA_dic) e itens/dígitos lembrados (MTA_dgl) do MTA. A Tabela 12 sumaria estes dados.  
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Tabela 12. Estatísticas descritivas dos desempenhos no MTA como função da idade 

Escore Idade N Média DP Mediana Mín Máx 

MTA_DIC 6 32 4,06 1,813 4,00 1 7 

  7 77 4,39 2,402 4,00 0 11 

  8 82 5,61 1,992 5,50 1 10 

  9 55 6,64 2,239 6,00 1 12 

  10 65 7,31 2,704 7,00 2 13 

  11 30 9,10 2,784 9,00 5 15 

  12 30 10,40 3,318 10,00 5 17 

  13 33 12,09 2,554 12,00 5 16 

  14 36 12,11 2,400 12,50 7 16 

  Total 440 7,25 3,627 7,00 0 17 

MTA_dgl 6 32 27,56 9,778 26,50 10 52 

  7 77 30,73 12,934 30,00 5 66 

  8 82 38,70 13,714 38,00 12 71 

  9 55 44,80 13,248 44,00 15 68 

  10 65 47,51 14,201 48,00 20 70 

  11 30 56,27 10,693 58,00 30 71 

  12 30 58,80 11,093 60,00 31 72 

  13 33 67,06 4,023 68,00 58 73 

  14 36 66,33 5,524 68,00 52 72 

  Total 440 45,51 17,386 45,00 5 73 

  

Apenas como nota, cabe lembrar que o escore MTA_dic reflete de forma mais óbvia a 

demanda sobre a memória de trabalho, pois só é computado um ponto se o participante 

manipular as informações mentalmente, de modo a responder a sequência de itens 

corretamente; por outro lado, MTA_dgl pode ser tomado como uma medida de memória de 

armazenamento ou de curto prazo, pois considera apenas os dígitos lembrados pelo indivíduo, 

em qualquer ordem. Da tabela acima, verificou-se um aumento progressivo e sistemático em 

ambos os escores do MTA ao longo das faixas de idade. Apenas no grupo de 14 anos em 

MTA_dgl observou-se uma pequena queda em relação ao grupo etário anterior, mas esta 

flutuação figurou pouco expressiva.  

De forma a verificar a significância estatística destes achados, foi conduzida Análise 

de Variância entre-sujeitos do efeito da idade sobre o escore MTA_dic. As Tabelas 13 e 14, 

apresentam, respectivamente, os resultados da Anova e da análise de comparação de pares de 

Tukey. Para MTA_dgl, não tendo sido validados os pressupostos indicados ao uso das 

mesmas análises, recorreu-se ao teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, cujos resultados são 

apresentados nas Tabelas 15 e 16. Resultados significativos estão destacados em negrito. 

 



119 

 

Tabela 13. Estatísticas inferenciais obtidas após Anova do efeito da idade sobre o desempenho em 

sequências no MTA (MTA_dic). 

  

Soma dos 

quadrados GL 

Média dos 

quadrados F p 

MTA_DIC Entre grupos 3221,036 8 402,629 67,934 0,000 

  Intra-grupos 2554,455 431 5,927     

  Total 5775,491 439       

 

Tabela 14. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o desempenho em 

MTA_dic em função da idade. 

 

Idade 

 

N Agrupamentos por idade 

 1 2 3 4 5 

MTA_ 

dic 

6 32 4,06         

7 77 4,39         

8 82 5,61 5,61       

9 55   6,64 6,64     

10 65     7,31     

11 30       9,10   

12 30       10,40   

13 33         12,09 

14 36         12,11 

p   0,089 0,593 0,942 0,263 1,000 

 

 

Tabela 15. Estatísticas dos postos médios obtidas após Teste de Kruskal-Wallis do efeito da idade 

sobre o desempenho em dígitos lembrados no MTA (MTA_dgl). 

  Idade N Posto Médio 

MTA_dgl 6 32 90,31 

  7 77 113,32 

  8 82 170,80 

  9 55 211,92 

  10 65 232,46 

  11 30 295,83 

  12 30 316,78 

  13 33 382,56 

  14 36 378,61 

  Total 440   

 

Tabela 16. Estatísticas inferenciais obtidas após Teste de Kruskal-Wallis do efeito da idade sobre o 

desempenho em dígitos lembrados no MTA (MTA_dgl). 

 MTA_dgl 

X 
2
 238,682 

gl 8 

p 0,000 
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Como se pode observar na Tabela 13, a Anova revelou efeito significativo da idade 

sobre MTA_dic, com F(8,439) = 67,934 e p < 0,001. Análise de Tukey, sumariada na Tabela 

14, revelou diferenças significativas entre diversas faixas etárias. Verificou-se que não há 

diferenças significativas no desempenho aos 6, 7 e 8 anos, porém, as crianças de 9 anos já 

começaram a se desempenhar melhor que seus colegas mais jovens de 6 e 7, embora ainda 

não diferentemente das crianças de 8 anos. Aos 10 anos, as crianças não desempenharam-se 

diferentemente das de 9, porém se observou um aumento significativo no desempenho em 

relação às mais novas. Aos 11 e 12 anos, as análises revelaram novo aumento de desempenho 

em relação aos grupos mais jovens, porém ainda inferior em comparação aos grupos de 13 e 

14 anos, que obtiveram o maior desempenho e diferenciaram-se em relação a todos os demais 

grupos etários. Os valores de p apresentados a cada coluna na tabela da Análise de Tukey 

mostram a homogeneidade daquele agrupamento, ou seja, que os grupos etários arranjados em 

um mesmo aglomerado não se diferenciam estatisticamente entre si (p > 0,05).   

Destas análises pôde-se verificar que é entre 9 e 10 anos que o desempenho começa a 

aumentar de forma mais pronunciada, o que permite inferir que é nesta faixa etária que a 

habilidade mensurada inicia um desenvolvimento mais evidente, embora este continue ao 

longo dos grupos etários, até os 13 e 14 anos. Notou-se também que há uma relativa 

delimitação do progresso no desempenho ao longo das faixas etárias, apesar de algumas, de 

fato, não diferirem entre si e mesmo se sobreporem. Tal fato pode refletir uma trajetória de 

desenvolvimento mais longa no decorrer dos anos. 

 No que tange ao MTA_dgl, também observou-se um aumento sistemático do 

desempenho ao longo dos grupos etários, o que pôde ser verificado nas estatísticas descritivas 

e também no posto médio ocupado por cada grupo, conforme resultados da Análise de 

Kruskal-Wallis apresentados na Tabela 15. A mesma análise revelou efeito significativo da 

idade sobre MTA_dgl, com X 
2 

= 238,682 e p < 0,001, denotando que os grupos etários 

diferenciam-se entre si, embora não seja possível identificar exatamente entre quais grupos 

específicos encontra-se esta diferença. 

 

 

8.1.2 Análises descritivas e inferenciais do Teste de Memória de Trabalho Visual 

 

Foram conduzidas análises estatísticas descritivas dos escores em itens (MTV_it) e 

matrizes (MTV_mat) do MTV. A Tabela 17 sumaria os resultados encontrados.  
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Tabela 17. Estatísticas descritivas dos desempenhos no MTV como função da idade 

 Idade N Média DP Mediana Mín Máx 

MTV_it 6 20 1,25 0,550 1,00 1 3 

  7 58 1,59 0,702 1,00 1 3 

  8 67 2,37 1,423 2,00 1 7 

  9 48 3,17 2,157 2,50 1 8 

  10 59 3,85 2,250 3,00 1 10 

  11 29 5,48 2,181 5,00 1 9 

  12 25 7,72 1,904 8,00 3 11 

  13 35 8,29 3,643 8,00 1 16 

  14 38 8,08 3,544 9,00 1 14 

  Total 379 4,23 3,326 3,00 1 16 

MTV_mat 6 20 1,30 0,657 1,00 1 3 

  7 58 1,83 1,062 1,00 1 5 

  8 67 3,09 2,234 2,00 1 9 

  9 48 4,40 3,571 3,00 1 13 

  10 59 5,64 3,947 5,00 1 17 

  11 29 8,14 3,870 8,00 1 14 

  12 25 12,48 4,263 12,00 4 21 

  13 35 14,09 7,426 13,00 1 30 

  14 38 13,68 7,316 14,50 1 26 

  Total 379 6,45 6,173 4,00 1 30 

 

Novamente, os resultados evidenciaram um aumento progressivo e sistemático dos 

escores ao longo das faixas etárias. Em ambos os escores, há uma queda inesperada no 

desempenho aos 14 anos em relação aos 13 anos de idade, porém esta flutuação é pequena e 

os dados mostraram uma nítida tendência no que tange ao desenvolvimento da memória de 

trabalho visual dos 6 até os 13 e 14 anos de idade. De forma a verificar a significância 

estatística destes achados, foi conduzida Análise de Kruskal-Wallis. As Tabelas 18 e 19 

sumariam os resultados encontrados; aqueles significativos estão destacados em negrito. 

 

Tabela 18. Estatísticas dos postos médios obtidas após Teste de Kruskal-Wallis do efeito da idade 

sobre desempenho em itens (MTV_it) e matrizes (MTV_mat) no MTV. 

  Idade N Posto Médio   Idade N Posto Médio 

MTV_it 6 20 68,50 MTV_mat 6 20 67,10 

  7 58 93,96   7 58 94,32 

  8 67 134,89   8 67 135,59 

  9 48 162,99   9 48 163,35 

  10 59 193,45   10 59 195,21 

  11 29 251,53   11 29 248,81 

  12 25 307,92   12 25 307,20 

  13 35 302,19   13 35 301,60 

  14 38 298,61   14 38 297,45 

  Total 379     Total 379   
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Tabela 19. Estatísticas inferenciais obtidas após Teste de Kruskal-Wallis do efeito da idade sobre os 

desempenhos do MTV. 

 MTV_it MTV_mat 

X 
2
 206,551 202,860 

gl 8 8 

p 0,000 0,000 

 

Da mesma forma que as análises descritivas, a estatística de posto médio para cada faixa 

etária ilustrou o aumento progressivo do desempenho ao longo das faixas de idade para ambas 

as pontuações do MTV, mantêm-se a flutuação entre as idades de 13 e 14 anos e, 

adicionalmente, os postos médios mostram uma queda aos 13 em relação aos 12 anos para 

ambas as medidas. Apesar disso, ficou evidente um trajeto de desenvolvimento da habilidade 

ao longo das idades sucessivas. Análise de Kruskal-Wallis revelou que a diferença entre os 

grupos etários é estatisticamente significativa para ambos os escores, sendo MTV_it, com X 
2 

= 206,551 e p < 0,001, e MTV_mat, com X 
2 

= 202,860 e p < 0,001, denotando forte efeito da 

idade sobre o desempenho no teste. 

 

 

8.1.3 Análises descritivas e inferenciais do Teste de Stroop Computadorizado 

 

Inicialmente, foram conduzidas análises estatísticas descritivas dos desempenhos 

(Str_p1, Str_p2, Str_p3 e Str_Tot) e tempos de reação _ TR _ (StrMed_TR2, StrMed_TR3 e 

StrMedA_TR2, StrMedA_TR3) em cada parte do teste de Stroop, acrescido dos efeitos de 

interferência, tanto em termos de escore (Str_interf) quanto de TR (StrMed_TRinterf e 

StrMedA_TRinterf). Estes resultados são apresentados na Tabela 20, a seguir. Cabe lembrar 

que o Teste de Stroop foi aplicado somente aos participantes a partir da 5ª série; além, devido 

ao pequeno número amostral (N=5) foram excluídos destas análises os participantes com 10 

anos de idade, portanto, trabalha-se nesta seção com apenas quatro grupos etários, de 11 a 14 

anos. 
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Tabela 20. Estatísticas descritivas dos desempenhos e tempos de reação no Teste de Stroop 

Computadorizado como função da idade 

  Idade N Média DP Mediana Mín Máx 

Str_p1 11 28 24,00 0,000 24,00 24 24 

  12 21 24,00 0,000 24,00 24 24 

  13 25 24,00 0,000 24,00 24 24 

  14 30 24,00 0,000 24,00 24 24 

  Total 109 24,00 0,000 24,00 24 24 

Str_p2 
11 28 23,71 0,535 24,00 22 24 

  12 21 23,76 1,091 24,00 19 24 

  13 25 23,88 0,332 24,00 23 24 

  14 30 24,00 0,000 24,00 24 24 

  Total 109 23,85 0,575 24,00 19 24 

Str_p3 
11 28 22,29 1,652 23,00 18 24 

  12 21 22,38 2,109 23,00 16 24 

  13 25 23,08 1,256 24,00 20 24 

  14 30 23,53 0,900 24,00 21 24 

  Total 109 22,83 1,572 23,00 16 24 

Str_Tot 11 28 70,00 1,563 70,00 66 72 

  12 21 70,14 2,971 71,00 59 72 

  13 25 70,96 1,338 72,00 68 72 

  14 30 71,53 0,900 72,00 69 72 

  Total 109 70,69 1,839 71,00 59 72 

Str_interf 11 28 -1,43 1,894 -1,00 -6 2 

  12 21 -1,38 1,564 -1,00 -5 0 

  13 25 -0,80 1,258 0,00 -4 0 

  14 30 -0,47 0,900 0,00 -3 0 

  Total 109 -1,02 1,491 0,00 -6 2 

StrMed_ 

TR2 

11 28 0,626 0,102 0,618 0,455 0,796 

12 20 0,530 0,083 0,523 0,409 0,681 

13 25 0,541 0,046 0,542 0,458 0,638 

  14 30 0,538 0,085 0,515 0,404 0,714 

  Total 108 0,560 0,092 0,544 0,404 0,796 

StrMed_ 

TR3 

11 28 1,199 0,179 1,188 0,889 1,485 

12 20 1,022 0,176 1,043 0,645 1,416 

  13 25 0,980 0,173 0,991 0,710 1,332 

  14 30 0,990 0,160 0,986 0,710 1,310 

  Total 108 1,058 0,193 1,055 0,645 1,485 

StrMed_ 

TRinterf 

11 28 0,573 0,134 0,542 0,287 0,849 

12 20 0,492 0,155 0,480 0,229 0,801 

  13 25 0,438 0,164 0,435 0,212 0,807 

  14 30 0,452 0,148 0,446 0,169 0,716 

  Total 108 0,498 0,159 0,505 0,169 0,849 

StrMedA_TR2 
11 28 0,625 0,102 0,618 0,455 0,796 

  12 20 0,530 0,083 0,523 0,409 0,681 

  13 25 0,540 0,047 0,542 0,458 0,638 
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  14 30 0,538 0,085 0,515 0,404 0,714 

  Total 108 0,560 0,092 0,544 0,404 0,796 

StrMedA_TR3 
11 28 1,219 0,186 1,151 0,921 1,566 

  12 20 1,027 0,188 1,045 0,645 1,416 

  13 25 0,993 0,184 0,991 0,710 1,332 

  14 30 0,979 0,154 0,972 0,710 1,270 

  Total 108 1,064 0,201 1,068 0,645 1,566 

StrMedA_ 

TRinter 

11 28 0,594 0,152 0,579 0,297 0,854 

12 20 0,496 0,170 0,498 0,196 0,801 

13 25 0,452 0,173 0,463 0,232 0,807 

 14 30 0,440 0,142 0,430 0,169 0,716 

  Total 108 0,504 0,168 0,504 0,169 0,854 
 

 

 No que tange às pontuações nas distintas partes e total do teste de Stroop, observou-se 

que na primeira parte ocorre efeito de teto, com todos os grupos etários atingindo o 

desempenho máximo nesta parte do instrumento. Esse resultado era esperado, haja visto que o 

teste foi aplicado aos participantes a partir da 5ª série justamente para garantir a competência 

de leitura, sem a qual não se poderia extrair um „efeito Stroop‟. Na segunda parte do 

instrumento observou-se um aumento gradual no desempenho com a sucessão dos grupos 

etários; o mesmo ocorreu na terceira parte do instrumento e no escore total. 

 Ainda com relação às pontuações, verificou-se que o escore de interferência diminuiu 

na sucessão dos grupos etários. Tal fato deixa nítido que as crianças mais velhas lidam melhor 

com a situação de interferência, estando menos susceptíveis a ela do que as crianças mais 

jovens, nas quais este efeito foi maior. 

 A análise dos tempos de reação, mostrou um padrão menos definido. Por exemplo, as 

análises descritivas mostraram que o tempo de reação na segunda parte do instrumento tendeu 

a diminuir dos 11 aos 12 anos, com um aumento aos 13 e voltou a diminuir aos 14 anos, 

porém ainda situando-se acima do TR aos 12 anos. Na terceira parte, verificou-se uma 

diminuição do TR no decorrer das idades, porém com um leve aclive dos 13 aos 14 anos. O 

mesmo padrão é observado no TR de interferência, ou seja, houve um declive progressivo, 

como seria esperado, dos 11 aos 13 anos, porém com um leve aumento aos 14 anos. Apesar 

disso, se ponderados em conjunto com as pontuações, é possível inferir destes dados que as 

crianças mais velhas, aos 14 anos, desempenharam-se mais devagar para preservar sua 

acurácia, pois foram as que obtiveram maiores pontuações em todas as partes do instrumento 

e menor escore de interferência.  

 O mesmo padrão observado no tempo de reação na segunda parte do teste foi 

novamente verificado quando considerado o TR apenas dos itens acertados. Ou seja, houve 
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uma queda dos 11 aos 12, com um aumento aos 13 e nova diminuição aos 14 anos. Porém, na 

terceira parte do teste, tanto quanto no TR de interferência, observou-se um declive 

progressivo do TR com o aumento da idade. 

 De forma a verificar a significância estatística destes achados foi conduzida Análise de 

Kruskal-Wallis para as pontuações e Anova para os TR‟s. As Tabelas 21 e 22 sumariam os 

resultados encontrados para as pontuações.  

 

Tabela 21. Estatísticas dos postos médios obtidas após Teste de Kruskal-Wallis do efeito da idade 

sobre o desempenho no Teste de Stroop Computadorizado. 

 Idade N Posto Médio  Idade N Posto Médio 

Str_p1 11 28 52,50 Str_Tot 11 28 35,64 

  12 21 52,50   12 21 48,43 

  13 25 52,50   13 25 56,04 

  14 30 52,50   14 30 68,13 

  Total 104     Total 104   

Str_p2 11 28 45,07 Str_interf 11 28 43,95 

  12 21 55,29   12 21 44,05 

  13 25 51,88   13 25 56,62 

  14 30 58,00   14 30 62,97 

  Total 104     Total 104   

Str_p3 11 28 39,70     

  12 21 46,07     

  13 25 55,88     

  14 30 66,13     

  Total 104       

 

Tabela 22. Estatísticas inferenciais obtidas após Teste de Kruskal-Wallis do efeito da idade sobre o 

desempenho no Teste de Stroop Computadorizado. 

 Str_p1 Str_p2 Str_p3 Str_Tot Str_interf 

X 
2
 0,000 10,147 14,306 19,713 9,230 

gl 3 3 3 3 3 

p 1,000 0,017 0,003 0,000 0,026 
 

 

 As estatísticas de postos corroboraram as análises descritivas anteriores, com exceção 

da pontuação na segunda parte, na qual, de acordo com a Tabela 21 houve uma queda no 

desempenho aos 13 anos, apesar de uma subseqüente retomada no aclive aos 14. Análise de 

Kruskal-Wallis revelou que o efeito da idade foi estatisticamente significativo para pontuação 

na segunda (X 
2 

= 10,147 e p = 0,017) e terceira parte (X 
2 

= 14,306 e p = 0,003) do teste e, 

além, sobre a pontuação total (X 
2 

= 19,723 e p < 0,001) e escore de interferência (X 
2 

= 9,230 

e p = 0,026).  
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Para os TR‟s, tendo sido validados os pressupostos de normalidade e homogeneidade 

das variâncias, conduziu-se a Análise de variância. A Tabela 23 ilustra os dados da Anova e 

as Tabelas de 24 a 29 apresentam os resultados da análise de comparação de pares de Tukey. 

 

Tabela 23. Estatísticas inferenciais obtidas após Anova do efeito da idade sobre os tempos de reação 

no Teste de Stroop Computadorizado. 

    

Soma dos 

quadrados GL 

Média dos 

quadrados F p 

StrMed_TR2 Entre grupos 0,163 3 0,054 8,036 0,000 

  Intra-grupos 0,670 99 0,007     

  Total 0,834 102       

StrMed_TR3 Entre grupos 0,866 3 0,289 9,790 0,000 

  Intra-grupos 2,920 99 0,029     

  Total 3,787 102       

StrMed_TRinterf Entre grupos 0,302 3 0,101 4,480 0,005 

  Intra-grupos 2,223 99 0,022     

  Total 2,525 102       

StrMedA_TR2 Entre grupos 0,160 3 0,053 7,855 0,000 

  Intra-grupos 0,673 99 0,007     

  Total 0,833 102       

StrMedA_TR3 Entre grupos 1,038 3 0,346 11,024 0,000 

  Intra-grupos 3,107 99 0,031     

  Total 4,145 102       

StrMedA_ 

TRinter 

Entre grupos 0,407 3 0,136 5,420 0,002 

Intra-grupos 2,477 99 0,025     

  Total 2,884 102       

 

Tabela 24. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o desempenho em 

termos de tempo de reação na parte 2 do Teste de Stroop Computadorizado em função da idade. 

 Idade N Agrupamento por idade 

     1 2 

StrMed_ 

TR2 

12 20 0,52987   

14 30 0,53823   

13 25 0,54143   

  11 28   0,62612 

 p   0,959 1,000 
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Tabela 25. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o desempenho em 

termos de tempo de reação na parte 3 do Teste de Stroop Computadorizado em função da idade. 

 Idade N Agrupamento por idade 

     1 2 

StrMed_ 

TR3 

13 25 0,97978   

14 30 0,99019   

12 20 1,02230   

  11 28   1,19885 

 p   0,816 1,000 

 

Tabela 26. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o desempenho em 

termos de tempo de reação de interferência no Teste de Stroop Computadorizado em função da idade. 

 Idade N Agrupamento por idade 

     1 2 

StrMed_ 

TRinterf 

13 25 0,43834   

14 30 0,45196   

12 20 0,49243 0,49243 

  11 28   0,57273 

 p   0,578 0,235 

 

Tabela 27. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o desempenho em 

termos de tempo de reação na parte 2 do Teste de Stroop Computadorizado em função da idade, 

considerando apenas itens acertados. 

 Idade N Agrupamento por idade 

     1 2 

StrMedA_

TR2 

12 20 0,53043   

14 30 0,53823   

13 25 0,54006   

  11 28   0,62505 

 p   0,976 1,000 

 

Tabela 28. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o desempenho em 

termos de tempo de reação na parte 3 do Teste de Stroop Computadorizado em função da idade, 

considerando apenas itens acertados. 

 Idade N Agrupamento por idade 

     1 2 

StrMedA_

TR3 

14 30 0,97862   

13 25 0,99246   

12 20 1,02681   

  11 28   1,21862 

 p   0,770 1,000 
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Tabela 29. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o desempenho em 

termos de tempo de reação de interferência no Teste de Stroop Computadorizado em função da idade, 

considerando apenas itens acertados. 

 Idade N Agrupamento por idade 

     1 2 

StrMedA_ 

TRinter 

14 30 0,44039   

13 25 0,45241   

12 20 0,49638 0,49638 

  11 28   0,59356 

 p   0,593 0,136 

 

 A Anova revelou efeito significativo da idade sobre o tempo de reação em todos os 

casos, sendo TR na segunda parte do Teste de Stroop, com F(3,102)=8,036 e p < 0,001; TR na 

terceira parte do teste, com F(3,102)=9,790 e p < 0,001 e TR de interferência, com 

F(3,102)=4,480 e p = 0,005. Para as mesmas medidas, porém quando considerados somente 

os itens acertados obteu-se para o TR na segunda parte do teste F(3,102)=7,855 e p <0,001; 

TR na terceira parte do teste, F(3,102)=11,024 e p < 0,001; e TR de interferência, 

F(3,102)=5,420 e p = 0,002. 

 Resultados da análise de Tukey evidenciaram que apenas o grupo de 11 anos 

diferenciou-se dos demais no TR na segunda e terceira partes do teste de Stroop, apresentando 

maior TR em relação ao participantes mais velhos, que não diferenciaram-se entre si. No TR 

de interferência, os participantes de 11 anos não diferenciaram-se dos de 12 anos, porém o 

fizeram em relação aos mais velhos, apresentando maior susceptibilidade à interferência do 

que estes. Considerando o TR apenas dos itens acertados, o mesmo padrão se manteve; ou 

seja, os participantes mais jovens desta amostra, aos 11 anos, desempenharam-se de forma 

significativamente mais lenta que os demais tanto na segunda quanto na terceira partes do 

teste. Além, em relação aos grupos de 13 e 14 anos, apresentaram maior TR de interferência, 

denotando o maior tempo ou custo necessário a estes participantes na resolução do conflito 

imposto pela tarefa em comparação com os estudantes mais velhos que pareceram capazes de 

solucionar este conflito com maior rapidez e acurácia.  

 

 

 

8.1.4 Análises descritivas e inferenciais do Teste de Geração Semântica 

 

Inicialmente, foram conduzidas análises estatísticas descritivas dos desempenhos, em 

termos de pontuação (Ger_Tot, Ger_alta, Ger_bx, Ger_interf) e tempo de reação 

(GTRmed_tot, GTRmed_alta, GTRmed_bx, GTRmed_interf e GTRAmed_tot, 
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GTRAmed_alta, GTRAmed_bx, GTRAmed_interf), no Teste de Geração Semântica. Esses 

resultados são sumariados na Tabela 30. 

 

Tabela 30. Estatísticas descritivas dos desempenhos e tempos de reação no Teste de Geração 

Semântica como função da idade 

 

 

Idade N Média DP Mediana Mín Máx 

Ger_Tot 6 14 90,43 14,222 93,00 63 117 

  7 47 90,47 16,603 97,00 48 118 

  8 48 88,56 16,408 88,50 45 118 

  9 37 89,22 20,558 93,00 48 117 

  10 42 113,14 4,376 113,50 102 120 

  11 23 113,65 5,710 115,00 102 120 

  12 19 116,58 3,024 118,00 108 119 

  13 28 116,54 3,214 117,50 108 120 

  14 32 117,00 2,016 118,00 112 120 

  Total 290 102,27 17,993 108,00 45 120 

Ger_alta 6 14 42,29 8,879 43,00 24 59 

  7 47 42,72 9,062 45,00 19 58 

  8 48 41,73 8,444 42,00 19 58 

  9 37 41,16 12,015 44,00 19 58 

  10 42 55,38 3,028 56,00 48 60 

  11 23 56,13 3,520 57,00 50 60 

  12 19 58,26 1,851 59,00 53 60 

  13 28 57,54 2,603 58,50 50 60 

  14 32 57,84 1,886 58,00 54 60 

  Total 290 49,35 10,301 53,00 19 60 

Ger_bx 6 14 48,14 5,641 49,00 39 58 

  7 47 47,74 7,941 50,00 29 60 

  8 48 46,83 8,398 47,50 26 60 

  9 36 47,81 9,111 50,00 27 60 

  10 42 57,76 1,832 58,00 54 60 

  11 23 57,52 2,937 59,00 48 60 

  12 19 58,32 1,565 59,00 55 60 

  13 28 59,00 1,054 59,00 56 60 

  14 32 59,16 0,767 59,00 57 60 

  Total 289 52,90 8,027 56,00 26 60 

Ger_interf 6 14 -5,86 4,365 -5,50 -15 1 

  7 47 -5,02 3,836 -5,00 -14 2 

  8 48 -5,10 3,799 -5,00 -15 4 

  9 36 -6,92 5,744 -7,50 -20 4 

  10 42 -2,38 2,429 -2,00 -9 2 

  11 23 -1,39 3,071 -1,00 -8 6 

  12 19 -0,05 1,615 0,00 -2 3 

  13 28 -1,46 2,333 -1,00 -8 3 

  14 32 -1,31 2,055 -1,00 -6 2 

  Total 289 -3,56 4,130 -3,00 -20 6 
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GTRmed_tot 6 14 2,506 0,513 2,403 1,871 3,602 

  7 47 2,557 0,526 2,489 1,636 3,753 

  8 48 2,296 0,334 2,287 1,657 3,084 

  9 37 2,383 0,451 2,415 1,449 3,197 

  10 42 2,658 0,558 2,697 1,673 3,739 

  11 22 2,760 0,674 2,720 1,760 4,150 

  12 19 2,474 0,524 2,470 1,660 3,620 

  13 28 2,532 0,487 2,495 1,660 3,800 

  14 32 2,172 0,468 2,215 1,340 3,100 

  Total 289 2,468 0,519 2,440 1,340 4,150 

GTR 

med_alta 

  

6 14 2,665 0,620 2,490 1,900 3,960 

7 47 2,763 0,598 2,710 1,750 3,980 

8 48 2,480 0,376 2,475 1,730 3,230 

  9 37 2,605 0,553 2,530 1,480 3,580 

  10 42 3,007 0,678 3,045 1,780 4,560 

  11 22 3,130 0,707 3,070 1,910 4,580 

  12 19 2,738 0,541 2,750 1,880 3,730 

  13 28 3,032 0,593 3,020 1,880 4,560 

  14 32 2,482 0,536 2,480 1,530 3,560 

  Total 289 2,748 0,610 2,700 1,480 4,580 

GTR 

med_bx 

 

6 14 2,355 0,433 2,245 1,780 3,280 

7 47 2,359 0,498 2,290 1,530 3,530 

8 48 2,124 0,322 2,070 1,490 3,040 

  9 37 2,175 0,409 2,210 1,370 2,980 

  10 42 2,313 0,540 2,275 1,480 3,580 

  11 22 2,389 0,705 2,205 1,530 3,780 

  12 19 2,211 0,560 2,210 1,270 3,500 

  13 28 2,034 0,466 1,970 1,240 3,020 

  14 32 1,868 0,442 1,945 1,030 2,950 

  Total 289 2,196 0,500 2,140 1,030 3,780 

GTRmed_ 

interf 

6 14 0,309 0,278 0,235 -0,160 0,770 

7 47 0,403 0,328 0,380 -0,140 1,300 

  8 48 0,356 0,198 0,340 -0,050 0,890 

  9 37 0,429 0,352 0,400 -0,290 1,260 

  10 42 0,693 0,507 0,635 -0,270 1,790 

  11 22 0,740 0,427 0,725 0,000 1,780 

  12 19 0,527 0,342 0,520 -0,220 1,030 

  13 28 0,997 0,439 1,015 0,260 1,870 

  14 32 0,613 0,273 0,560 0,150 1,460 

  Total 289 0,551 0,407 0,470 -0,290 1,870 

GTRAmed_ 

tot 

  

6 14 2,414 0,514 2,319 1,695 3,549 

7 47 2,442 0,476 2,360 1,639 3,397 

8 48 2,220 0,324 2,176 1,576 2,938 

  9 37 2,299 0,434 2,301 1,398 3,124 

  10 42 2,533 0,515 2,529 1,611 3,753 

  11 22 2,655 0,660 2,545 1,760 4,150 

  12 19 2,390 0,483 2,460 1,610 3,290 

  13 27 2,501 0,501 2,490 1,630 3,770 
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  14 32 2,146 0,459 2,185 1,340 3,130 

  Total 288 2,384 0,491 2,340 1,340 4,150 

GTRA 

med_alta 

6 14 2,611 0,654 2,500 1,780 4,130 

7 47 2,666 0,556 2,600 1,750 3,730 

 8 48 2,390 0,370 2,350 1,700 3,170 

  9 37 2,496 0,528 2,470 1,420 3,390 

  10 42 2,856 0,635 2,795 1,740 4,600 

  11 22 3,033 0,719 2,925 1,910 4,580 

  12 19 2,698 0,530 2,680 1,880 3,610 

  13 27 2,977 0,621 2,950 1,870 4,530 

  14 32 2,450 0,522 2,405 1,530 3,320 

  Total 288 2,659 0,592 2,585 1,420 4,600 

GTRA 

med_bx 

6 14 2,251 0,428 2,180 1,610 3,190 

7 47 2,241 0,445 2,150 1,530 3,370 

8 48 2,071 0,309 2,010 1,440 2,930 

  9 37 2,126 0,405 2,150 1,310 2,990 

  10 42 2,222 0,482 2,195 1,450 3,110 

  11 22 2,290 0,658 2,055 1,530 3,780 

  12 19 2,081 0,478 2,010 1,270 2,980 

  13 27 2,031 0,479 1,960 1,240 3,020 

  14 32 1,852 0,431 1,935 1,030 2,970 

  Total 288 2,126 0,461 2,065 1,030 3,780 

GTRAmed_ 

interf 

6 14 0,359 0,280 0,360 0,010 0,940 

7 47 0,425 0,338 0,340 -0,310 1,210 

8 48 0,320 0,195 0,310 -0,020 0,730 

  9 37 0,369 0,340 0,300 -0,270 1,190 

  10 42 0,634 0,453 0,550 -0,200 1,680 

  11 22 0,742 0,407 0,695 0,090 1,760 

  12 19 0,616 0,300 0,540 0,280 1,210 

  13 27 0,947 0,472 1,010 0,130 1,900 

  14 32 0,598 0,249 0,545 0,150 1,220 

  Total 288 0,532 0,391 0,450 -0,310 1,900 
 

 

 No que tange aos escores, da tabela acima pôde-se verificar que há uma tendência de 

crescimento das idades mais precoces até os 14 anos, embora ocorram flutuações neste 

desempenho. Por exemplo, nos desempenhos total e nas condições de baixa e alta seleção, 

verificou-se, de modo geral, que a performance tendeu a cair aos 8 anos e voltou a mostrar um 

aclive aos 10 anos. Verificou-se também que para todas as idades houve uma maior média de 

acertos na condição de baixa seleção em comparação à de alta, denotando a maior dificuldade 

imposta pela demanda diferenciada da tarefa entre as condições. Este apontamento também 

fica evidente no desempenho de interferência, que apresentou escore negativo para todas as 

idades. Neste, observou-se uma tendência de diminuição da interferência, ou seja, com a 

progressão da idade as crianças tornam-se mais capazes de inibir as alternativas de resposta e 

solucionar o problema da tarefa de modo mais eficaz, isto conduz a uma diminuição da 
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diferença entre seus desempenhos nas condições de alta e baixa seleção. No entanto, também 

no desempenho de interferência observaram-se algumas flutuações, embora uma tendência de 

diminuição deste efeito seja visível. Assim, há um efeito pronunciado aos 6, 7 e 8 anos de 

idade; este efeito apresentou-se ainda maior aos 9 anos e em seguida tendeu a diminuir 

progressivamente até os 14 anos de idade, porém, verificou-se que aos 12 anos de idade, os 

participantes sofreram o efeito mínimo de interferência entre as condições, este voltou a 

figurar mais pronunciado aos 13 e 14 anos. Este fato é difícil de ser interpretado e pode 

refletir algum erro ou particularidade da amostra.  

Sintetizando os achados no que tange à pontuação no instrumento, os dados 

evidenciaram que é a partir dos 10 anos de idade que as crianças passaram a solucionar a 

tarefa com menor custo, em termos de escore, frente às situações de alta seleção. Isto permite 

inferir que até esta idade o controle inibitório está ainda em desenvolvimento incipiente; por 

outro lado, é a partir desta idade que o desenvolvimento da habilidade parece figurar de forma 

mais pronunciada. Não tendo sido validados os pressupostos de normalidade e 

homogeneidade, a significância estatística destes achados foi verificada com recurso ao teste 

de Kruskal-Wallis. As Tabelas 31 e 32 apresentam os resultados encontrados. 

 

Tabela 31. Estatísticas dos postos médios obtidas após Teste de Kruskal-Wallis do efeito da idade 

sobre o desempenho no Teste de Geração Semântica. 

 Idade N Posto Médio  Idade N Posto Médio 

Ger_Tot 6 14 77,82 Ger_bx 6 14 76,46 

  7 47 80,59   7 47 81,67 

  8 48 75,52   8 48 77,57 

  9 37 83,82   9 36 90,47 

  10 42 186,98   10 42 189,65 

  11 23 201,09   11 23 194,28 

  12 19 228,08   12 19 205,47 

  13 28 228,52   13 28 225,64 

  14 32 230,67   14 32 229,98 

  Total 290     Total 289   

Ger_alta 6 14 80,14 Ger_interf 6 14 97,86 

  7 47 82,00   7 47 110,47 

  8 48 75,38   8 48 105,85 

  9 37 81,93   9 36 89,86 

  10 42 186,50   10 42 165,24 

  11 23 203,50   11 23 188,41 

  12 19 236,63   12 19 225,42 

  13 28 224,43   13 28 188,70 

  14 32 227,38   14 32 193,34 

  Total 290     Total 289   
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Tabela 32. Estatísticas inferenciais obtidas após Teste de Kruskal-Wallis do efeito da idade sobre os 

desempenhos no Teste de Geração Semântica. 

 Ger_tot Ger_alta Ger_bx Ger_interf 

X 
2
 190,372 189,670 174,027 83,902 

gl 8 8 8 8 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

 As estatísticas dos postos médios apresentadas na Tabela 31 corroboraram as 

descritivas, apresentadas na Tabela 30. Novamente, observou-se uma tendência a melhor 

desempenho com a progressão da idade; verificou-se também que é a partir dos 10 anos que 

esta tendência figurou mais evidente. Flutuações nos desempenhos foram novamente 

observadas, porém estas podem ser melhor compreendidas à luz dos tempos de reação, que se 

tomam à análise adiante. A análise de Kruskal-Wallis revelou efeito significativo da idade 

para todas as pontuações auferidas, sendo desempenho total no teste, com X 
2 

= 190,372 e p < 

0,001; desempenho na condição de alta seleção, com X 
2 

= 189,670 e p < 0,001; em baixa 

seleção, com X 
2 

= 174,027 e p < 0,001; e de interferência, com X 
2 

= 83,902 e p < 0,001.  

 Retomando a Tabela 30, porém agora se atendo aos desempenhos em termos de TR, 

observou-se que ocorreu grande flutuação dos desempenhos ao longo dos grupos etários. Dos 

6 aos 9 anos parece figurar uma flutuação inespecífica dos TR‟s; a partir dos 10 anos há um 

aumento do TR que se mantém até os 11 anos, diminuído aos 12, voltando a apresentar um 

pequeno aumento aos 13 e retomando o declive aos 14 anos. Este padrão foi observado tanto 

no TR total quanto na condição de alta seleção. Na situação de baixa seleção, observou-se 

episódio similar, com aumento do TR aos 10 anos de idade, porém com uma diminuição 

sistemática do TR na progressão dos 11 até os 14 anos de idade. A comparação entre as 

condições deixou claro que, para todos os grupos etários, houve maior custo, refletido pelo 

maior TR, à solução da tarefa em alta do que em baixa seleção. No TR de interferência é 

interessante observar que as crianças de 6 até 9 anos de idade apresentaram TR‟s menores do 

que as crianças mais velhas de 10 a 14 anos, que se desempenharam mais lentamente que os 

participantes mais jovens, contrário ao que seria esperado. O mesmo padrão foi observado 

quando considerados apenas os TR‟s nos itens acertados. 

 Para verificar a significância estatística destes achados foi conduzida Anova entre-

sujeitos dos desempenhos em termos de TR (considerando também os TR‟s apenas de itens 

acertados) em função da idade. A Tabela 33 apresenta os resultados da Anova; as Tabelas de 

34 a 41, os resultados das Análise de Comparação de pares de Tukey. 
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Tabela 33. Estatísticas inferenciais obtidas após Anova do efeito da idade sobre os tempos de reação 

no Teste de Geração Semântica. 

    

Soma dos 

quadrados GL 

Média dos 

quadrados F p 

GTRmed_tot Entre grupos 8,391 8 1,049 4,248 0,000 

  Intra-grupos 69,132 280 0,247     

  Total 77,523 288       

GTRmed_alta Entre grupos 14,860 8 1,858 5,644 0,000 

  Intra-grupos 92,155 280 0,329     

  Total 107,015 288       

GTRmed_bx Entre grupos 7,449 8 0,931 4,031 0,000 

  Intra-grupos 64,674 280 0,231     

  Total 72,123 288       

GTRmed_ 

interf 

Entre grupos 11,554 8 1,444 11,167 0,000 

Intra-grupos 36,211 280 0,129     

  Total 47,765 288       

GTRAmed_ 

tot 

Entre grupos 6,453 8 0,807 3,580 0,001 

Intra-grupos 62,860 279 0,225     

  Total 69,314 287       

GTRAmed_ 

alta 

Entre grupos 13,365 8 1,671 5,343 0,000 

Intra-grupos 87,234 279 0,313     

  Total 100,599 287       

GTRAmed_ 

bx 

Entre grupos 4,641 8 0,580 2,873 0,004 

Intra-grupos 56,347 279 0,202     

  Total 60,989 287       

GTRAmed_ 

interf 

Entre grupos 10,437 8 1,305 10,888 0,000 

Intra-grupos 33,429 279 0,120     

  Total 43,866 287       

 

 

Tabela 34. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o tempo de reação 

médio total (GTRmed_tot) no Teste de Geração Semântica em função da idade. 

Idade N Agrupamento por Idade 

   1 2 3 

14 32 2,17156     

8 48 2,29622 2,29622   

9 37 2,38267 2,38267 2,38267 

12 19 2,47421 2,47421 2,47421 

6 14 2,50605 2,50605 2,50605 

13 28 2,53179 2,53179 2,53179 

7 47 2,55671 2,55671 2,55671 

10 42   2,65812 2,65812 

11 22     2,75955 

p   0,102 0,155 0,119 
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Tabela 35. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o tempo de reação 

médio em condição de alta seleção (GTRmed_alta) no Teste de Geração Semântica em função da 

idade. 

Idade N Agrupamento por Idade 

   1 2 3 

8 48 2,48042     

14 32 2,48188     

9 37 2,60514 2,60514   

6 14 2,66500 2,66500 2,66500 

12 19 2,73789 2,73789 2,73789 

7 47 2,76255 2,76255 2,76255 

10 42   3,00714 3,00714 

13 28   3,03179 3,03179 

11 22     3,13045 

p   0,670 0,136 0,072 

 

Tabela 36. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o tempo de reação 

médio em condição de baixa seleção (GTRmed_bx) no Teste de Geração Semântica em função da 

idade. 

Idade N Agrupamento por idade 

   1 2 

14 32 1,86812   

13 28 2,03429 2,03429 

8 48 2,12354 2,12354 

9 37 2,17541 2,17541 

12 19 2,21105 2,21105 

10 42   2,31310 

6 14   2,35500 

7 47   2,35936 

11 22   2,38909 

p   0,176 0,143 

 

Tabela 37. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o tempo de reação de 

interferência (GTRmed_interf) no Teste de Geração Semântica em função da idade. 

Idade N Agrupamento por idade 

   1 2 3 4 5 

6 14 0,30857         

8 48 0,35646 0,35646       

7 47 0,40319 0,40319 0,40319     

9 37 0,42946 0,42946 0,42946     

12 19 0,52737 0,52737 0,52737 0,52737   

14 32   0,61281 0,61281 0,61281   

10 42     0,69286 0,69286   

11 22       0,74045 0,74045 

13 28         0,99714 

p   0,377 0,177 0,076 0,415 0,176 
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Tabela 38. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o tempo de reação 

médio total, considerando apenas itens acertados (GTRAmed_tot), no Teste de Geração Semântica em 

função da idade. 

Idade N Agrupamento por idade 

   1 2 

14 32 2,14625   

8 48 2,22030   

9 37 2,29876 2,29876 

12 19 2,39000 2,39000 

6 14 2,41429 2,41429 

7 47 2,44169 2,44169 

13 27 2,50111 2,50111 

10 42 2,53264 2,53264 

11 22   2,65545 

p  0,071 0,129 

 

Tabela 39. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o tempo de reação 

médio em condição de alta seleção, considerando apenas itens acertados (GTRAmed_alta), no Teste 

de Geração Semântica em função da idade. 

Idade N Agrupamento por idade 

   1 2 

8 48 2,39000   

14 32 2,44969   

9 37 2,49595   

6 14 2,61071 2,61071 

7 47 2,66596 2,66596 

12 19 2,69842 2,69842 

10 42 2,85643 2,85643 

13 27   2,97667 

11 22   3,03318 

p   0,058 0,124 

 

Tabela 40. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o tempo de reação 

médio em condição de baixa seleção, considerando apenas itens acertados (GTRAmed_bx), no Teste 

de Geração Semântica em função da idade. 

Idade N Agrupamento por idade 

   1 2 

14 32 1,85219   

13 27 2,03111 2,03111 

8 48 2,07125 2,07125 

12 19 2,08053 2,08053 

9 37 2,12568 2,12568 

10 42 2,22190 2,22190 

7 47   2,24064 

6 14   2,25143 

11 22   2,29000 

p  0,065 0,458 
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Tabela 41. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o tempo de reação de 

interferência, considerando apenas itens acertados (GTRAmed_interf), no Teste de Geração Semântica 

em função da idade. 

Idade N Agrupamento por idade 

   1 2 3 4 

8 48 0,31958       

6 14 0,35857 0,35857     

9 37 0,36946 0,36946     

7 47 0,42468 0,42468     

14 32 0,59750 0,59750 0,59750   

12 19   0,61632 0,61632   

10 42   0,63381 0,63381   

11 22     0,74227 0,74227 

13 27       0,94704 

p  0,079 0,085 0,834 0,420 

 

A Anova revelou efeito significativo da idade sobre o tempo de reação em todos os 

casos, sendo TR total, com F(8,288) = 4,248 e p < 0,001; TR em alta seleção, com F(8,288) = 

5,644 e p < 0,001; TR em baixa seleção, com F(8,288) = 4,031 e p < 0,001 e TR de 

interferência, com F(8,288) = 11,167 e p < 0,001. Para as mesmas medidas, porém quando 

considerados somente os itens acertados obteu-se também resultados significativos, sendo TR 

total, com F(8,287) = 3,580 e p = 0,001; TR em alta seleção, com F(2,287) = 5,343 e p < 

0,001; TR em baixa seleção, com F(8,287) = 2,873 e p = 0,004 e TR de interferência, com 

F(8,287) = 10,888 e p < 0,001. 

As análises de comparação de pares evidenciaram que para TR total, as crianças de 14 

anos diferenciaram-se significativamente das de 10 e 11 anos, desempenhando-se mais 

rapidamente que estas mais jovens; também as crianças de 11 anos diferenciaram-se das de 8, 

desempenhando-se mais lentamente que estas últimas. Para TR na condição de alta seleção, o 

grupo de 8 anos desempenhou-se significativamente mais rápida que os grupos de 10, 11 e 13 

anos; o mesmo ocorreu para o grupo de 14 anos, que não diferenciou-se do grupo de 8 anos e 

foi mais rápido que os de 10, 11 e 13 anos. Também o grupo de 9 anos apresentou TR 

significativamente menor que o de 11 anos. Na condição de baixa seleção, apenas o grupo de 

14 anos apresentou diferenças significativas em relação aos grupos de 6, 7, 10 e 11 anos, com 

os participantes mais velhos desempenhando-se mais rápido que os demais. Em TR de 

interferência, o grupo de 6 anos teve o menor efeito comparado aos grupos de 10, 11, 13 e 14 

anos. O maior efeito ficou a cargo do grupo de 13 anos que diferenciou-se dos grupos de 6, 7, 

8, 9, 10, 12 e 14 anos; o grupo de 11 anos também diferenciou-se dos grupos mais jovens de 

6, 7, 8 e 9 anos, apresentando também maior TR de interferência em relação a estes. 
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Considerando os TR‟s apenas para itens acertados, observou-se que os participantes de 

8 e 14 anos não diferenciaram-se entre si, porém ambos apresentaram TR total menor em 

relação aos de 11 anos. Para TR em alta seleção, participantes de 8, 9 e 14 anos 

desempenharam-se mais rapidamente que aqueles de 11 e 13 anos e em baixa seleção, apenas 

os participantes de 14 anos diferenciaram-se de outros, com 6, 7 e 11 anos, com menores TR‟s 

que estes últimos. No TR de interferência constatou-se que o grupo de 8 anos, com o menor 

TR, diferenciou-se dos grupos de 10, 11, 12 e 13 anos, porém não do grupo de 14 anos. Os 

grupos de 6, 7 e 9 anos também apresentaram menores TR‟s em comparação aos de 11 e 13 

anos e, por fim, aos 13 anos de idade verificou-se o maior TR, com este grupo apresentando 

maior efeito em comparação a todos os outros, excetuando-se o grupo de 11 anos. 

Estes resultados, inicialmente incoerentes, são interessantes quando ponderados em 

conjunto com o desempenho em termos de escore. Ou seja, as crianças mais jovens da 

amostra, até os 9 anos de idade, apresentaram os menores TR‟s e menor TR de interferência, 

porém foram as que obtiveram menor número de acertos e maior efeito de interferência em 

termos de escore. Esse padrão começou a se diferenciar a partir dos 10 anos, quando os 

participantes apresentaram um aumento no desempenho em termos de escore, além de menor 

interferência, porém ao lado de um aumento em seu TR. Ou seja, pode-se supor que as 

crianças mais jovens responderam impulsivamente, e portanto mais rapidamente, a ambas as 

condições do teste, denotando a incipiência de seu controle inibitório; por isso tenderam a 

apresentar mais erros em termos de escore. Para estas crianças, o TR de interferência também 

foi menor, podendo significar que as condições de alta e baixa seleção apresentam a elas 

poucas demandas diferenciais. Porém, ao responder impulsivamente, tenderam a cometer 

mais erros na condição de alta seleção em relação à de baixa, daí o maior efeito de 

interferência em termos de escore para esta amostra. 

A partir dos 10 anos de idade, por outro lado, as crianças passaram a apresentar maior 

TR de interferência, sofrendo mais os efeitos das exigências diferenciais das condições de alta 

e baixa seleção, e a demandar maior tempo para emissão da resposta, porém fazendo-a mais 

corretamente. Disto pode-se hipotetizar que elas passaram a ponderar mais sobre a tarefa ou 

responder menos impulsivamente, de modo a garantir maior acurácia de resposta. E dentre 

estes participantes mais velhos, a partir dos 10 e 11 anos, observa-se uma eficácia crescente 

no que tange a TR progressivamente menor e escore progressivamente maior. Ou seja, pode-

se supor que, nessa amostra, até os 9 anos de idade o controle inibitório era muito incipiente; a 

partir dos 10 anos iniciou-se um desenvolvimento mais evidente; aos 14 anos, as crianças já 
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possuíam esta habilidade mais desenvolvida e conseguiam solucionar a tarefa mais rápida e 

acuradamente que o restante da amostra. 

 

 

8.1.5 Análises descritivas e inferenciais do Teste de Atenção por Cancelamento 

 

Foram conduzidas análises descritivas dos escores em „acertos‟ (TAC1-A, TAC2-A e 

TAC3-A), „erros‟ (TAC1-E, TAC2-E e TAC3-E) e „ausências‟ (TAC1-S, TAC2-S e TAC3-S) 

para cada parte (TAC1, TAC2, TAC3) e total (TAC-A-Total, TAC-E-Total, TAC-S-Total) do 

TAC. A Tabela 42 sumaria estes resultados. Foram excluídos das análises participantes com 6 

anos de idade devido ao limitado número amostral (N=9). 

 
Tabela 42. Estatísticas descritivas dos desempenhos em „acertos‟, „erros‟ e „ausências‟ em cada parte e 

no total do Teste de Atenção por Cancelamento como função da idade 

   N Média DP Mediana Mín Máx 

TAC1-A 7 27 31,22 10,878 30,00 11 46 

  8 26 33,73 9,910 31,00 19 49 

  9 30 36,97 11,400 37,00 15 50 

  10 41 41,68 8,929 44,00 23 50 

  11 24 43,29 7,393 46,50 28 50 

  12 27 41,19 8,029 41,00 26 50 

  13 36 43,97 8,320 50,00 22 50 

  14 39 46,41 5,270 50,00 32 50 

  Total 250 40,05 10,119 42,00 11 50 

TAC1-E 7 27 0,00 0,000 0,00 0 0 

 8 26 0,00 0,000 0,00 0 0 

  9 30 0,00 0,000 0,00 0 0 

  10 41 0,00 0,000 0,00 0 0 

  11 24 0,00 0,000 0,00 0 0 

  12 27 0,00 0,000 0,00 0 0 

  13 36 0,00 0,000 0,00 0 0 

  14 39 0,00 0,000 0,00 0 0 

  Total 250 0,00 0,000 0,00 0 0 

TAC1-S 7 27 18,78 10,878 20,00 4 39 

 8 26 16,27 9,910 19,00 1 31 

  9 30 13,03 11,400 13,00 0 35 

  10 41 8,32 8,929 6,00 0 27 

  11 24 6,71 7,393 3,50 0 22 

  12 27 8,81 8,029 9,00 0 24 

  13 36 6,03 8,320 0,00 0 28 

  14 39 3,59 5,270 0,00 0 18 

  Total 250 9,95 10,119 8,00 0 39 
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TAC2-A 7 27 1,78 0,698 2,00 1 3 

  8 26 2,54 0,811 2,50 1 4 

  9 30 2,97 1,351 3,00 1 6 

  10 41 4,02 1,255 4,00 1 7 

  11 24 4,79 1,587 5,00 2 7 

  12 27 5,48 1,397 6,00 2 7 

  13 36 5,81 1,451 6,00 2 7 

  14 39 5,97 1,287 6,00 2 7 

  Total 250 4,22 1,951 4,00 1 7 

TAC2-E 7 27 1,70 2,035 1,00 0 7 

 8 26 0,46 0,706 0,00 0 2 

  9 30 0,40 0,621 0,00 0 2 

  10 41 0,00 0,000 0,00 0 0 

  11 24 0,08 0,408 0,00 0 2 

  12 27 0,00 0,000 0,00 0 0 

  13 36 0,00 0,000 0,00 0 0 

  14 39 0,03 0,160 0,00 0 1 

  Total 250 0,28 0,890 0,00 0 7 

TAC2-S 7 27 5,22 0,698 5,00 4 6 

  8 26 4,46 0,811 4,50 3 6 

  9 30 4,03 1,351 4,00 1 6 

  10 41 2,98 1,255 3,00 0 6 

  11 24 2,21 1,587 2,00 0 5 

  12 27 1,52 1,397 1,00 0 5 

  13 36 1,19 1,451 1,00 0 5 

  14 39 1,03 1,287 1,00 0 5 

  Total 250 2,78 1,951 3,00 0 6 

TAC3-A 7 27 16,30 11,118 20,00 1 33 

  8 26 27,19 3,589 27,00 20 35 

  9 30 30,87 4,023 31,00 23 39 

  10 41 33,20 4,400 33,00 21 43 

  11 24 29,92 4,880 29,00 23 40 

  12 27 35,44 5,003 36,00 28 47 

  13 36 36,53 6,596 35,50 22 48 

  14 39 36,28 4,401 36,00 29 49 

  Total 250 30,61 9,196 32,00 1 49 

TAC3-E 7 27 4,81 7,825 0,00 0 26 

 8 26 0,00 0,000 0,00 0 0 

  9 30 0,00 0,000 0,00 0 0 

  10 41 0,00 0,000 0,00 0 0 

  11 24 0,00 0,000 0,00 0 0 

  12 27 0,00 0,000 0,00 0 0 

  13 36 0,03 0,167 0,00 0 1 

  14 39 0,00 0,000 0,00 0 0 

  Total 250 0,78 3,511 0,00 0 26 

TAC3-S 7 27 35,70 11,118 32,00 19 51 

  8 26 24,81 3,589 25,00 17 32 

  9 30 21,13 4,023 21,00 13 29 
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  10 41 18,80 4,400 19,00 9 31 

  11 24 22,08 4,880 23,00 12 29 

  12 27 16,56 5,003 16,00 5 24 

  13 36 15,47 6,596 16,50 4 30 

  14 39 15,72 4,401 16,00 3 23 

  Total 250 21,39 9,196 20,00 3 51 

TAC-A -

Total 

  

7 27 49,30 15,605 48,00 20 80 

8 26 63,46 12,031 61,50 40 83 

9 30 70,80 13,832 71,00 41 93 

  10 41 78,90 11,342 81,00 48 97 

  11 24 78,00 10,112 79,50 58 93 

  12 27 82,11 11,956 83,00 62 103 

  13 36 86,31 14,280 90,00 56 104 

  14 39 88,67 8,050 90,00 75 105 

  Total 250 74,87 17,807 78,00 20 105 

TAC-E -

Total 

  

  

7 27 6,52 8,733 2,00 0 29 

8 26 0,46 0,706 0,00 0 2 

9 30 0,40 0,621 0,00 0 2 

10 41 0,00 0,000 0,00 0 0 

  11 24 0,08 0,408 0,00 0 2 

  12 27 0,00 0,000 0,00 0 0 

  13 36 0,03 0,167 0,00 0 1 

  14 39 0,03 0,160 0,00 0 1 

  Total 250 1,07 3,935 0,00 0 29 

TAC-S -

Total 

7 27 59,70 15,605 61,00 29 89 

8 26 45,54 12,031 47,50 26 69 

9 30 38,20 13,832 38,00 16 68 

  10 41 30,10 11,342 28,00 12 61 

  11 24 31,00 10,112 29,50 16 51 

  12 27 26,89 11,956 26,00 6 47 

  13 36 22,69 14,280 19,00 5 53 

  14 39 20,33 8,050 19,00 4 34 

  Total 250 34,13 17,807 31,00 4 89 

  

Das estatísticas descritivas, verificou-se um desempenho progressivo com a sucessão 

da idade em todas as partes e também no escore total do teste, quando considerado o escore 

em „acertos‟; o contrário sendo verificado em „erros‟ e „ausências‟. Na primeira parte do teste, 

em relação ao primeiro escore, identificou-se uma tendência crescente ao longo das faixas 

etárias, com uma queda no desempenho aos 12 anos, porém logo sendo retomado aos 13 anos 

de idade. Em „erros‟, ocorreu efeito de piso e nenhum participante os cometeu nesta parte do 

teste. Em „ausências‟, verificou-se uma queda sistemática, com os participantes mais velhos 

cometendo progressivamente menos erros por omissão, como seria esperado. Apenas aos 12 

anos de idade observou-se um aumento na ocorrência de „ausências‟, porém a tendência 



142 

 

decrescente antes identificada foi retomada no grupo etário seguinte, continuando até os 14 

anos. 

 Na segunda parte do teste, observou-se um aumento sistemático do escore „acertos‟ ao 

longo dos grupos etários. Evidenciou-se também que os participantes de 7, 8 e 9 anos foram 

os que cometeram maior número de erros, sendo verificada tendência a uma diminuição no 

cometimento destes ao longo destas faixas etárias; nos participantes mais velhos a freqüência 

de cometimento de erros caiu substancialmente, sendo que em alguns grupos etários não 

houve, de fato, computação deste escore. Já o cometimento de erros por omissão, ou seja, o 

desempenho em „ausências‟, evidenciou um declive progressivo e sistemático com a sucessão 

da idade. 

 Na terceira parte do TAC, também figurou uma tendência crescente do desempenho 

em „acertos‟; apesar de aos 11 anos ser identificada uma queda no desempenho, este 

continuou aumentando progressivamente ao longo das faixas etárias. Aos 14 anos houve 

também uma redução no desempenho em relação ao grupo anterior, porém esta pareceu pouco 

expressiva. As análises descritivas também evidenciaram que o grupo de 7 anos foi o que 

cometeu maior número de erros e que este diminuiu substancialmente nos grupos mais velhos; 

a maioria, de fato, manteve-se abstêmio neste tipo de escore. O cometimento de erros por 

omissão, por sua vez, diminuiu progressivamente à sucessão das faixas etárias; apenas aos 11 

anos houve um aumento na freqüência de „ausências‟ em relação ao grupo de 10 anos e aos 14 

observou-se uma variação praticamente inexpressiva em relação ao grupo de 13 anos. 

 Os escores totais no TAC também deixaram nítidas estas tendências de crescimento 

(no caso do escore „acertos‟) e decréscimo (para „erros‟ e „ausências‟) ao longo das faixas 

etárias. Em „acertos‟ identificou-se um aclive na pontuação na progressão da idade, exceto aos 

11 anos, em que houve uma diminuição, ainda que pouco expressiva, em relação à idade 

anterior. Em „erros‟, novamente observou-se que estes se concentraram nos grupos de 7, 8 e 9 

anos, sendo que os participantes mais velhos tenderam a um desempenho de piso. Houve 

também um cometimento progressivamente menor de erros por omissão no decorrer dos 

grupos etários; apesar de um leve aclive nesta ocorrência aos 11 anos. 

 De forma geral, estes resultados apontaram para uma maior competência ou habilidade 

consoante à progressão da idade. De modo a verificar a significância estatística destes 

achados, e não se tendo validado as suposições de normalidade e homogeneidade para todas 

as variáveis, foi conduzida Análise de Kruskal-Wallis do efeito da idade sobre os 

desempenhos (acertos/erros/ausências) nas partes 1 e 2 do TAC, bem como sobre o escore em 



143 

 

„erros‟ também na parte 3 e total do instrumento. Os resultados podem ser consultados nas 

Tabelas 43 e 44. 

 

Tabela 43. Estatísticas dos postos médios obtidas após Teste de Kruskal-Wallis do efeito da idade 

sobre os diversos desempenhos nas partes 1 e 2 e freqüência de „erros‟ na parte 3 e total do TAC. 

 Idade N Posto Médio  Idade N Posto Médio 

TAC1-A 7 27 63,83 TAC2-S 7 27 217,00 

  8 26 74,62   8 26 190,73 

  9 30 104,67   9 30 174,67 

  10 41 129,79   10 41 135,74 

  11 24 141,21   11 24 107,21 

  12 27 128,57   12 27 81,87 

  13 36 158,17   13 36 69,60 

  14 39 171,68   14 39 63,14 

  Total 250     Total 250   

TAC1-S 7 27 187,17 TAC3-E 7 27 170,59 

  8 26 176,38   8 26 119,50 

  9 30 146,33   9 30 119,50 

  10 41 121,21   10 41 119,50 

  11 24 109,79   11 24 119,50 

  12 27 122,43   12 27 119,50 

  13 36 92,83   13 36 122,85 

  14 39 79,32   14 39 119,50 

  Total 250     Total 250   

TAC2-A 7 27 34,00 TAC-E-Total 7 27 198,41 

  8 26 60,27  8 26 146,25 

  9 30 76,33  9 30 144,10 

  10 41 115,26   10 41 105,00 

  11 24 143,79   11 24 110,35 

  12 27 169,13   12 27 105,00 

  13 36 181,40   13 36 108,18 

  14 39 187,86   14 39 107,94 

  Total 250     Total 250   

 

 
Tabela 44. Estatísticas inferenciais obtidas após Teste de Kruskal-Wallis do efeito da idade sobre o 

desempenho em „acertos‟, „erros‟ e „ausências‟ nas partes 1 e 2 e freqüência de „erros‟ na parte 3 e 

total do TAC. 

 TAC1-A TAC1-S TAC2-A TAC2-E TAC2-S TAC3-E TAC-E-Total 

X 
2
 61,206 61,206 144,573 86,200 144,573 86,260 102,256 

gl 7 7 7 7 7 7 7 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

As estatísticas de postos corroboraram as descritivas antes apresentadas. Por exemplo, 

na primeira parte do TAC, considerando o desempenho em „acertos‟, os participantes mais 

velhos ocupam postos progressivamente mais elevados, apresentando a mesma queda antes 
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referida aos 12 anos de idade. As demais medidas também ratificaram as estatísticas 

descritivas, sendo redundante expô-las aqui. Análise de Kruskal-Wallis revelou efeito 

significativo da idade para todos os casos, sendo: parte 1, „acertos‟ e „ausências‟, com X 
2 

= 

61,206 e p < 0,001; parte 2, „acertos‟ e „ausências‟, com X 
2 

= 144,573 e p < 0,001, e „erros‟, 

com X 
2 

= 86,200 e p < 0,001; parte 3, „erros‟, com X 
2 

= 86,260 e p < 0,001; e total, „erros‟, 

com X 
2 

= 102,256 e p < 0,001. Note que a medida de „erros‟ da primeira parte do TAC foi 

omitida destas análises, pois não houve variância de resposta ao longo dos grupos 

participantes, que tenderam todos ao desempenho de „piso‟. 

 Destes resultados pôde-se depreender que o aumento progressivo na freqüência de 

acertos e a diminuição no cometimento de erros, seja por comissão ou omissão, não se devem 

ao acaso; ao contrário, sofrem forte efeito da idade, denotando o desenvolvimento da 

habilidade sob mensuração. No que tange à terceira parte e total do TAC, foi conduzida 

Análise de variância do efeito da idade sobre os desempenhos em acertos e ausências. Estes 

resultados são apresentados na Tabela 45 e as Tabelas de 46 a 49 ilustram os achados das 

análises de comparação de pares de Tukey. 

 

Tabela 45. Estatísticas inferenciais obtidas após Anova do efeito da idade sobre os desempenhos em 

„acertos‟ e „ausências‟ na parte 3 e total do TAC. 

    

Soma dos 

quadrados GL 

Média dos 

quadrados F p 

TAC3-A Entre grupos 9130,373 7 1304,339 38,321 0,000 

  Intra-grupos 8236,943 242 34,037     

  Total 17367,316 249       

TAC3-S Entre grupos 9130,373 7 1304,339 38,321 0,000 

  Intra-grupos 8236,943 242 34,037     

  Total 17367,316 249       

TAC-A -

Total 

Entre grupos 35682,383 7 5097,483 33,971 0,000 

Intra-grupos 36313,473 242 150,056     

  Total 71995,856 249       

TAC-S -

Total 

Entre grupos 35682,383 7 5097,483 33,971 0,000 

Intra-grupos 36313,473 242 150,056     

  Total 71995,856 249       
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Tabela 46. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para desempenho em 

„acertos‟ na parte 3 do TAC em função da idade. 

Idade N Agrupamento por Idade 

   1 2 3 4 5 

7 27 16,30         

8 26   27,19       

11 24   29,92 29,92     

9 30   30,87 30,87 30,87   

10 41     33,20 33,20 33,20 

12 27       35,44 35,44 

14 39         36,28 

13 36         36,53 

p  1,000 0,225 0,366 0,052 0,345 

 

Tabela 47. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para desempenho em 

„ausências‟ na parte 3 do TAC em função da idade. 

Idade N Agrupamento por Idade 

   1 2 3 4 5 

13 36 15,47         

14 39 15,72         

12 27 16,56 16,56       

10 41 18,80 18,80 18,80     

9 30   21,13 21,13 21,13   

11 24     22,08 22,08   

8 26       24,81   

7 27         35,70 

p   0,345 0,052 0,366 0,225 1,000 

 

Tabela 48. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para desempenho em 

„acertos‟ no TAC total em função da idade. 

Idade N Agrupamento por Idade 

   1 2 3 4 5  

7 27 49,30           

8 26   63,46         

9 30   70,80 70,80       

11 24     78,00 78,00     

10 41     78,90 78,90     

12 27       82,11 82,11  

13 36       86,31 86,31  

14 39         88,67  

p   1,000 0,284 0,173 0,149 0,432  
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Tabela 49. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para desempenho em 

„ausências‟ no TAC total em função da idade. 

Idade N Agrupamento por Idade 

   1 2 3 4 5 

14 39 20,33         

13 36 22,69 22,69       

12 27 26,89 26,89       

10 41   30,10 30,10     

11 24   31,00 31,00     

9 30     38,20 38,20   

8 26       45,54   

7 27         59,70 

p   0,432 0,149 0,173 0,284 1,000 

 

A Anova revelou efeito significativo da idade sobre todos os escores. Na terceira parte 

do TAC, encontrou-se para „acertos‟ e „ausências‟, F(7,249) = 38,321 e p < 0,001; e no 

desempenho total do instrumento, também considerando „acertos‟ e „ausências‟, obteu-se 

F(7,249) = 33,971 e p < 0,001. Análise de comparação de pares de Tukey evidenciou que, na 

terceira parte do teste, escore „acertos‟, aos 7 anos as crianças desempenharam-se 

significativamente pior que todos os demais grupos; aos 8 anos desempenharam-se pior que 

todos os grupos a partir dos 10 anos de idade e aos 9 anos tiveram desempenho inferior aos 

grupos de 13 e 14 anos. Cabe lembrar que houve uma queda no desempenho aos 11 anos em 

relação ao grupo de 10 anos, porém esta diferença não se mostrou estatisticamente 

significativa e o grupo de 11 anos apenas diferenciou-se dos grupos mais velhos, de 12, 13 e 

14 anos, que por sua vez não apresentaram diferenças significativas entre si. Os grupos de 13 

e 14 anos foram os que apresentaram o melhor desempenho, porém diferenciando-se de modo 

significativo apenas dos grupos de 7, 8, 9 e 11 anos de idade. Os mesmos achados se aplicam 

para o desempenho em „ausências‟, mudando-se apenas a lógica da interpretação; naquele 

escore, o grupo de 7 anos cometeu maior número de erros por omissão em relação a todos os 

demais e os grupos de 13 e 14 anos o menor número, diferenciando-se de forma significativa 

dos grupos se 7, 8, 9 e 11 anos. 

No escore „acertos‟ no TAC total, novamente o grupo de 7 anos apresentou o pior 

desempenho comparado a todos os demais grupos etários. Aos 8 anos, os participantes 

continuaram desempenhando-se pior que os de 10 a 14 anos e aos 9 anos, pior que os grupos 

de 12, 13 e 14 anos. A queda no desempenho aos 11 anos em relação ao grupo de 10 também 

não foi significativa. Também não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos 

de 12, 13 e 14 anos, ainda que este último tenha apresentado o melhor desempenho e se 
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diferenciado de modo significativo dos grupos mais jovens, entre 7 e 11 anos. Novamente, as 

mesmas diferenças foram encontradas para o desempenho em „ausências‟, bastando-se 

inverter a lógica desta interpretação; ou seja, para este escore, verificou-se que aos 14 anos os 

participantes cometeram o menor número de erros por omissão, diferenciando-se daqueles 

entre as idades de 7 a 11 anos. 

Cabe lembrar que a primeira e segunda partes do TAC avaliam a atenção seletiva; 

enquanto a terceira parte se atém sobre o aspecto de alternância da atenção. Destas análises 

verificou-se que ambas as habilidades parecem desenvolver-se progressivamente no curso dos 

7 aos 14 anos. Tanto na primeira quanto na segunda parte do teste verificou-se que a média de 

desempenho dos grupos mais velhos situou-se já bastante próxima do teto do teste; de fato, já 

aos 9 e 10 anos houve participantes que acertaram a todos os itens na primeira e segunda 

partes do TAC, respectivamente. Porém, o mesmo não aconteceu na terceira parte do 

instrumento. Mesmo nos grupos de 13 e 14 anos, que tiveram os melhores desempenhos, o 

desempenho médio não ultrapassou 70% de acertos no teste e, como se pode apreender da 

pontuação máxima, nenhum participante acertou a todos os itens. Disso pode-se inferir que 

esta parte do teste foi mais difícil a estes participantes, o que pode refletir uma demanda 

diferenciada da tarefa (alternância), que poderia possuir um trajeto desenvolvimental mais 

longo, ou, de modo mais simples, pode significar que esta parte do TAC apenas possua um 

nível de dificuldade maior.  

 

 

8.1.6 Análises descritivas e inferenciais do Teste de Trilhas – partes A e B 

 

Inicialmente, foram conduzidas análises estatísticas descritivas dos desempenhos em 

„letras‟ (TTA_lt-Total), „números‟ (TTA_num-total) e total (TTA_Total) no Teste de Trilhas 

– parte A e em „conexões‟ (TTB_Con), „sequências‟ (TTB_Seq) e total (TTB_Total) na parte 

B do mesmo instrumento. Também se incluiu nesta análise um escore derivado, 

correspondente à diferença entre os desempenhos totais em ambas as partes do Teste de 

Trilhas. Para cálculo deste índice (TT_B-A) considerou-se apenas os desempenhos superiores 

a 70% de acertos no escore total na parte A do instrumento. Estes resultados podem ser 

consultados na Tabela 50, abaixo. 
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Tabela 50. Estatísticas descritivas dos desempenhos no Teste de Trilhas, parte A (letras, números e 

total), parte B (conexões, sequências e total) e B-A, como função da idade. 

    N Média DP Mediana Mín Máx 

TTA_ 

lt-Total 

6 22 16,50 6,767 19,50 4 23 

7 67 17,57 6,583 21,00 1 23 

  8 75 20,07 5,226 23,00 3 23 

  9 53 21,49 3,080 23,00 11 23 

  10 58 21,78 2,609 23,00 11 23 

  11 44 22,52 0,902 23,00 20 23 

  12 37 22,68 0,884 23,00 19 23 

  13 51 22,78 0,783 23,00 19 23 

  14 58 22,59 1,243 23,00 17 23 

  Total 465 20,97 4,347 23,00 1 23 

TTA_num-

total 

6 22 19,18 5,474 21,50 4 23 

7 66 18,83 6,297 21,00 1 23 

  8 75 20,39 5,162 23,00 4 23 

  9 53 21,70 4,079 23,00 2 23 

  10 58 22,17 2,709 23,00 8 23 

  11 44 22,25 2,344 23,00 9 23 

  12 37 22,73 1,170 23,00 17 23 

  13 51 22,71 0,901 23,00 18 23 

  14 58 22,29 1,938 23,00 14 23 

  Total 464 21,34 4,128 23,00 1 23 

TTA-Total 6 22 35,68 9,829 38,50 12 46 

  7 66 36,32 11,533 41,00 2 46 

  8 75 40,45 9,575 46,00 7 46 

  9 53 43,19 5,994 46,00 14 46 

  10 58 43,95 4,359 46,00 26 46 

  11 44 44,77 2,640 46,00 32 46 

  12 37 45,41 1,624 46,00 38 46 

  13 51 45,49 1,502 46,00 37 46 

  14 58 44,88 2,264 46,00 37 46 

  Total 464 42,30 7,568 46,00 2 46 

TTB_Con 6 21 4,48 2,600 5,00 1 13 

 7 62 5,73 3,455 5,00 1 15 

  8 75 6,25 3,530 6,00 1 14 

  9 55 7,16 4,362 7,00 1 17 

  10 69 10,58 4,254 11,00 2 19 

  11 44 14,02 3,324 14,00 7 21 

  12 37 15,57 3,296 15,00 9 23 

  13 51 15,78 3,454 16,00 9 23 

  14 58 16,97 3,760 17,50 10 25 

  Total 472 10,64 5,790 11,00 1 25 

TTB_Seq 6 21 3,67 3,039 4,00 0 14 

  7 62 5,32 4,168 4,00 0 16 

  8 75 6,03 4,204 5,00 0 15 

  9 55 6,15 5,356 4,00 0 18 

  10 69 10,45 5,521 12,00 0 20 
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  11 44 14,14 4,061 14,00 4 22 

  12 37 16,43 3,436 16,00 10 24 

  13 51 16,55 3,574 17,00 10 24 

  14 58 17,62 3,806 18,00 9 24 

  Total 472 10,62 6,620 11,00 0 24 

TTB_Total 6 21 8,14 5,369 8,00 1 27 

  7 62 11,05 7,363 8,50 1 31 

  8 75 12,28 7,526 11,00 1 29 

  9 55 13,31 9,459 11,00 1 35 

  10 69 21,03 9,572 23,00 4 39 

  11 44 28,16 7,064 27,00 13 43 

  12 37 32,00 6,700 31,00 19 47 

  13 51 32,33 6,933 33,00 19 47 

  14 58 34,59 7,509 35,00 19 49 

  Total 472 21,27 12,281 23,00 1 49 

TT_B-A 6 12 -34,75 3,049 -35,50 -39 -30 

  7 45 -29,40 8,206 -29,00 -45 -9 

  8 59 -31,12 7,226 -31,00 -45 -17 

  9 48 -30,52 9,581 -31,50 -44 -11 

  10 56 -22,09 7,893 -22,00 -39 -7 

  11 44 -16,61 7,055 -17,50 -32 -3 

  12 37 -13,41 6,805 -13,00 -27 1 

  13 51 -13,16 6,780 -13,00 -27 3 

  14 58 -10,29 7,348 -10,00 -25 4 

  Total 410 -21,40 11,235 -20,00 -45 4 

  

No tocante à parte A do instrumento, verificou-se que há um aumento com a 

progressão da idade em todos os escores, ocorrendo no entanto uma pequena queda no grupo 

de 14 anos. Apesar disso pôde-se verificar que em todos os grupos etários houve participantes 

que atingiram o escore máximo do instrumento e a média de acertos já aos 9 anos situa-se 

muito próxima do teto do teste; se considerada a mediana, pode-se verificar que houve efeito 

de teto já no grupo de 8 anos. Assim, a parte A do Teste de Trilhas parece ter sido de fácil 

execução aos participantes desta amostra. De fato, o intuito do emprego desta parte do teste 

nesta pesquisa, além da possibilidade de extração de um escore derivado „B-A‟, foi verificar 

se os participantes, sobretudo os mais jovens, possuíam adequado conhecimento das ordens 

alfabética e numérica, tal que justificasse a aplicação da parte B do mesmo teste. De modo 

geral, analisando as medidas de tendência central, verificou-se que este requisito foi validado, 

apesar de o escore mínimo mostrar que ainda há na amostra participantes com desempenhos 

bastante abaixo da média. Desta forma, de modo a evitar vieses de interpretação, optou-se por 

utilizar para cálculo do índice „B-A‟ apenas participantes com desempenho igual ou superior a 

70% de acertos (> 32 pontos) na parte A do teste. Assim pôde-se evitar alguns erros no 
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entendimento deste índice ao longo das faixas etárias, por exemplo, um índice „B-A‟ menor 

no grupo de 7 em comparação ao de 10 anos poderia ser erroneamente visto como melhor 

desempenho em tarefa de flexibilidade cognitiva no grupo mais jovem em relação ao mais 

velho, sendo que na realidade o valor do índice pode não refletir que o grupo de 7 anos 

desempenhou-se melhor na parte B do teste, e sim assumir determinado valor porque sua 

performance foi pior na parte A. Destarte, este procedimento permite que se estabeleça uma 

proficiência mínima nas ordens alfabética e numérica, de modo a extrair um índice mais 

fidedigno de flexibilidade cognitiva por meio do escore derivado.   

 Antes porém, ainda com relação à parte A do teste, de modo a verificar a significância 

estatísticas destes achados, e não tendo sido validados os pressupostos de normalidade e 

homogeneidade, foi conduzida análise de  Kruskal-Wallis do efeito da idade sobre os 

desempenhos no Teste de Trilhas – parte A. Os resultados são apresentados nas Tabelas 51 e 

52.  

 

Tabela 51. Estatísticas dos postos médios obtidas após Teste de Kruskal-Wallis do efeito da idade 

sobre o desempenho no Teste de Trilhas, parte A (escore em letras, números e total). 

  Idade N Posto Médio   Idade N Posto Médio 

TTA_lt-total 6 22 133,61 TTA-Total 6 22 121,89 

  7 67 151,24   7 66 144,69 

  8 75 208,33   8 75 205,17 

  9 53 239,09   9 53 239,87 

  10 58 240,83   10 58 248,83 

  11 44 262,77   11 44 264,53 

  12 37 279,97   12 37 291,95 

  13 51 290,43   13 51 294,32 

  14 58 280,60   14 58 270,07 

  Total 465     Total 464   

TTA_num-

total 

  

6 22 162,20     

7 66 167,73     

8 75 212,95     

  9 53 243,36     

  10 58 255,98     

  11 44 251,03     

  12 37 277,55     

  13 51 266,18     

  14 58 252,34     

  Total 464       
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Tabela 52. Estatísticas inferenciais obtidas após Teste de Kruskal-Wallis do efeito da idade sobre o 

desempenho no Teste de Trilhas, parte A (escore em letras, números e total). 

 TTA_lt-total TTA_num-total TTA-Total 

X 
2
 92,513 60,087 93,529 

gl 8 8 8 

p 0,000 0,000 0,000 

 

As estatísticas apresentadas na Tabela 51 corroboram as descritivas, apresentadas na 

Tabela 50. Novamente, observou-se uma tendência a um melhor desempenho com a 

progressão da idade; verificou-se também alguns declives inesperados, por exemplo, aos 14 

anos para o desempenho em „letras‟ e total e aos 13 e 14 para „números‟. No entanto, como 

mostram ambas as medidas de tendência central apresentadas na Tabela 51, esta flutuação é 

bastante inexpressiva. A análise de Kruskal-Wallis revelou efeito significativo da idade para 

todas as pontuações, sendo desempenho em „letras‟, com X 
2 

= 92,513 e p < 0,001; 

desempenho m „números‟, com X 
2 

= 60,087 e p < 0,001; e total, com X 
2 

= 93,529 e p < 

0,001. É provável que as diferenças evidenciadas se situem entre os grupos etários iniciais, 

dos 6 aos 9 anos, já que entre os demais grupos as diferenças entre as medidas (média, 

mediana ou mesmo por postos) figuram menos expressivas e, de fato, seria esperado efeito de 

teto nesta parte da amostra.  

No que tange à parte B do instrumento, os resultados apresentados na Tabela 50, 

evidenciam que houve um aumento progressivo e sistemático ao longo de todos os grupos 

etários para os escores em „conexões‟, „sequências‟ e total. O índice „B-A‟ apresentou um 

padrão decrescente bastante nítido ao longo das faixas etárias; houve um pequeno aclive aos 8 

anos, mas após, os dados apresentaram uma tendência decrescente até os 14 anos de idade. 

Cabe nota que quanto mais próximo de zero for este escore, melhor o indicativo de 

flexibilidade cognitiva, pois denota que o participante pode solucionar a parte B do teste com 

a mesma eficácia que o faz na parte A.  

A significância estatística destes achados foi testada a partir de uma Análise de 

variância entre-sujeitos do efeito da idade sobre os escores na parte B e desempenho „B-A‟. A 

Tabela 53 apresenta os resultados da Anova; os resultados das análises de comparação de 

pares de Tukey são apresentadas nas Tabelas de 54 a 57. 
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Tabela 53. Estatísticas inferenciais obtidas após Anova do efeito da idade sobre os desempenhos no 

TT, parte B (conexões, sequências e total) e escore derivado „B-A‟. 

    

Soma dos 

quadrados GL 

Média dos 

quadrados F p 

TTB_Con Entre grupos 9475,484 8 1184,436 86,871 0,000 

  Intra-grupos 6312,719 463 13,634     

  Total 15788,203 471       

TTB_Seq Entre grupos 11870,257 8 1483,782 78,311 0,000 

  Intra-grupos 8772,616 463 18,947     

  Total 20642,873 471       

TTB_Total Entre grupos 42522,842 8 5315,355 86,304 0,000 

  Intra-grupos 28515,522 463 61,589     

  Total 71038,364 471       

TTB_B-A Entre grupos 22965,525 8 3575,542 62,290 0,000 

  Intra-grupos 31622,157 401 57,401     

  Total 54587,682 409       

 

Tabela 54. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o 

desempenho em „conexões‟ no TT, parte B em função da idade. 

Idade N Agrupamento por idade 

   1 2 3 4 5 

6 21 4,48         

7 62 5,73 5,73       

8 75 6,25 6,25       

9 55   7,16       

10 69     10,58     

11 44       14,02   

12 37       15,57 15,57 

13 51       15,78 15,78 

14 58         16,97 

p   0,342 0,639 1,000 0,354 0,674 

 

Tabela 55. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o desempenho em 

„sequências‟ no TT, parte B em função da idade. 

Idade N Agrupamento por idade 

   1 2 3 4  

6 21 3,67        

7 62 5,32        

8 75 6,03        

9 55 6,15        

10 69   10,45      

11 44     14,14    

12 37     16,43 16,43  

13 51     16,55 16,55  

14 58       17,62  

p   0,142 1,000 0,168 0,929  
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Tabela 56. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o desempenho total 

no TT, parte B em função da idade. 

Idade N Agrupamento por idade 

   1 2 3 4 5 

6 21 8,14         

7 62 11,05 11,05       

8 75 12,28 12,28       

9 55   13,31       

10 69     21,03     

11 44       28,16   

12 37       32,00 32,00 

13 51       32,33 32,33 

14 58         34,59 

p   0,223 0,905 1,000 0,213 0,817 

 

Tabela 57. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o escore derivado „B-

A‟ no TT em função da idade, considerando apenas acertos iguais ou acima de 70% do TT - parte A. 

Idade N Agrupamento por idade 

   1 2 3 4  

6 12 -34,75        

8 59 -31,12        

9 48 -30,52        

7 45 -29,40        

10 56   -22,09      

11 44   -16,61 -16,61    

12 37     -13,41 -13,41  

13 51     -13,16 -13,16  

14 58       -10,29  

p   0,068 0,056 0,583 0,715  

 

A Anova revelou efeito significativo da idade sobre o escore em „conexões‟, com 

F(8,471) = 86,871 e p < 0,001; „sequências‟, com F(8,471) = 78,311 e p < 0,001; e total do 

Teste de Trilhas – parte B, com F(8,471) = 86,304 e p < 0,001. Efeito estatisticamente 

significativo também foi encontrado para o escore „B-A‟, com F(8,409) = 62,290 e p < 0,001. 

As análises de Tukey revelaram, para os desempenhos em „conexões‟ e total, que aos 6 anos 

de idade as crianças não diferenciaram-se das de 7 e 8 anos, porém tiveram desempenho 

significativamente inferior aos grupos de 9 até 14 anos; os grupos de 7, 8 e 9 anos 

diferenciaram-se de modo significativo dos grupos de 10 a 14 anos, com os mais velhos 

desempenhando-se melhor; o grupo de 10 anos diferenciou-se de todos os demais, 

apresentando desempenho superior aos mais jovens e inferior aos mais velhos e o grupo de 14 

anos apenas não diferenciou-se dos participantes de 12 e 13 anos, porém teve desempenho 

significativamente superior aos grupos de 6 a 11 anos. Em sequências, os grupos de 6 a 9 anos 
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diferenciaram-se dos grupos de 10 a 14 anos, mais uma vez com os mais velhos apresentando 

maior desempenho. Novamente o grupo de 10 anos diferenciou-se de todos os demais, com 

desempenho superior aos mais jovens e inferior aos mais velhos e o grupo de 14 anos 

apresentou a melhor pontuação, diferenciando-se dos grupos mais jovens até 11 anos de 

idade. 

 Estes resultados mostram que dos 6 até aproximadamente 9 anos de idade, o 

desempenho da amostra é bastante incipiente, ou seja, o teste parece ter sido de difícil 

realização para estas crianças. Aos 10 anos ocorreu um efeito interessante; este grupo 

diferenciou-se de todos os demais, desempenhando-se melhor que os grupos mais jovens, 

porém ainda abaixo dos mais velhos; nesta idade observou-se um aumento mais proeminente 

dos desempenhos que então tendeu a prosseguir até os 14 anos. Outro ponto de destaque é 

que, apesar do crescente desempenho ao longo dos grupos etários, os participantes de 12, 13 e 

14 anos não se diferenciaram estatisticamente entre si. Também cabe nota que as medidas de 

tendência central mostraram que mesmo aos 14 anos de idade a performance da amostra ainda 

está longe do teto desta parte do instrumento, ou seja, seria pertinente estender a aplicação 

deste teste a participantes mais velhos, até início da vida adulta, afim de verificar a 

continuidade do trajeto desenvolvimental desta habilidade. 

 Concernente ao índice „B-A‟, a análise de Tukey revelou que os grupos de 6 a 9 anos 

não se diferenciaram entre si, porém diferenciaram-se dos grupos de 10 a 14 anos; aqui, os 

grupos mais jovens apresentaram índices mais elevados, como de fato seria esperado. Os 

grupos de 10 e 11 anos também diferenciaram-se dos grupos mais velhos, apresentando 

maiores índices que estes últimos e, por fim, o grupo de 14 anos apresentou o menor índice, 

diferenciando-se de todos os demais grupos etários, exceto os de 12 e 13 anos. Estes achados 

corroboram o entendimento anterior de que entre 6 e 9 anos, estes participantes tiveram um 

desempenho pobre, denotando uma habilidade de flexibilidade cognitiva pouco desenvolvida; 

o índice „B-A‟ elevado destes participantes explicita sua dificuldade acentuada na parte B do 

teste em comparação com aparte A, que foi de mais fácil realização. A partir dos 10 anos esse 

índice assume uma tendência decrescente mais nítida até os 14 anos de idade, denotando o 

desempenho crescente na parte B do teste, ou seja, a diferença entre a performance nas partes 

B e A do instrumento tende a diminuir conforme os participantes tornam-se mais flexíveis e 

passam a conseguir executar a tarefa com maior eficácia. Mais uma vez, a ausência de 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de 12 a 14 anos suporta a hipótese 

de que o desenvolvimento mais evidente da habilidade se dê entre os 10 e 12 anos, seguindo 

um curso mais lento nas idades posteriores. Porém esta suposição deve ser tomada com 
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cautela, haja visto que pode ser devida a uma variação específica da amostra e estudos futuros 

devem tentar replicar estes achados. 

 

 

8.1.7 Análises descritivas e inferenciais do Teste de Fluência Verbal FAS 

 

Inicialmente, apresentam-se as estatísticas descritivas conduzidas para cada parte 

(Fl_F, Fl_A, Fl_S) e total (Fl_Total) do Teste de  Fluência Verbal FAS. Estes resultados são 

apresentados na Tabela 58. 

 

Tabela 58. Estatísticas descritivas dos desempenhos em cada parte (F, A, S) e total do Teste de 

Fluência Verbal FAS como função da idade. 

 Idade N Média DP Mediana Mín Máx 

Fl_F 6 20 3,95 2,625 3,00 1 10 

  7 63 4,92 2,802 4,00 0 12 

  8 60 6,62 2,156 7,00 2 11 

  9 49 8,18 3,238 8,00 1 16 

  10 65 9,35 3,319 10,00 0 16 

  11 30 8,50 3,093 8,00 0 14 

  12 24 8,50 2,085 8,00 6 13 

  13 36 10,72 3,559 10,00 5 18 

  14 39 11,74 4,805 11,00 3 22 

  Total 386 8,03 3,877 8,00 0 22 

Fl_A 6 20 4,20 2,608 5,00 0 8 

  7 63 4,54 2,263 4,00 0 10 

  8 60 5,90 2,081 6,00 1 12 

  9 49 8,39 2,405 9,00 4 13 

  10 65 9,57 2,937 9,00 2 16 

  11 30 7,27 2,970 6,50 2 13 

  12 24 9,21 2,226 9,00 5 15 

  13 36 10,08 3,046 10,00 5 16 

  14 39 10,44 3,567 10,00 5 19 

  Total 386 7,68 3,451 7,50 0 19 

Fl_S 6 20 4,10 2,337 4,00 0 8 

  7 63 3,79 2,329 4,00 0 9 

  8 60 5,67 2,468 6,00 0 14 

  9 49 6,71 2,227 7,00 0 10 

  10 65 8,20 3,251 8,00 0 14 

  11 30 7,20 2,565 7,00 3 13 

  12 24 7,67 2,160 7,50 2 11 

  13 36 9,53 2,903 9,50 4 15 

  14 39 9,31 3,334 9,00 4 19 

  Total 386 6,81 3,297 7,00 0 19 

Fl_Total 6 20 12,25 6,496 10,50 1 23 

  7 63 13,25 5,825 13,00 2 25 
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  8 60 18,18 5,466 19,00 4 33 

  9 49 23,29 6,028 23,00 11 35 

  10 65 27,12 7,526 27,00 4 43 

  11 30 22,97 5,696 23,00 8 34 

  12 24 25,38 3,573 26,00 15 33 

  13 36 30,33 8,281 29,00 14 48 

  14 39 31,49 10,252 30,00 14 55 

  Total 386 22,52 9,294 22,00 1 55 

 

Dos dados apresentados pôde-se verificar que apesar de algumas flutuações 

inesperadas, houve uma tendência a um desempenho crescente na progressão dos grupos 

etários. Na primeira parte do teste, ou seja, na letra „F‟, houve uma queda no desempenho no 

grupo de 11 anos que se manteve aos 12 anos, após retomando um aclive até os 14 anos. O 

mesmo ocorreu na segunda parte do teste, letra „A‟, com uma redução no desempenho aos 11 

anos, embora aqui se observou uma nova retomada no crescimento já aos 12 anos de idade. 

Na letra „S‟, terceira parte do teste, as quedas de desempenho foram mais freqüentes no curso 

das faixas etárias, ocorrendo aos 7, aos 11, com uma leve recuperação aos 12, e após aos 14 

anos. No escore total, os resultados apontaram novamente para ocorrência de um declive aos 

11 anos e embora o desempenho tenha voltado a crescer já aos 12 anos, situou-se ainda 

inferior em relação do grupo de 10 anos. Apesar destas flutuações, no entanto, verificou-se 

que o desempenho seguiu uma trajetória crescente a partir dos 6 até os 14 anos de idade. 

 A Análise de Kruskal-Wallis foi utilizada para testar a significância estatística destes 

achados para a letra „F‟. As demais medidas, tendo atendido aos requisitos de normalidade e 

homogeneidade, foram submetidas à Anova. As Tabelas 59 e 60 apresentam os resultados da 

análise de Kruskal-Wallis. 

 

Tabela 59. Estatísticas dos postos médios obtidas após Teste de Kruskal-Wallis do efeito da idade 

sobre o desempenho na primeira parte (F) do Teste de Fluência Verbal FAS. 

 Idade N Posto Médio 

Fl_F 6 20 73,85 

  7 63 101,24 

  8 60 150,01 

  9 49 201,85 

  10 65 240,18 

  11 30 218,12 

  12 24 216,40 

  13 36 270,83 

 14 39 278,10 

  Total 465   
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Tabela 60. Estatísticas inferenciais obtidas após Teste de Kruskal-Wallis do efeito da idade sobre o 

desempenho na primeira parte (F) do Teste de Fluência Verbal FAS. 

 Fl_F 

X 
2
 130,003 

gl 8 

p 0,000 

 

A análise dos postos médios corroborou parcialmente as estatísticas descritivas. Como 

se pode depreender da Tabela 59, dos 6 até os 10 anos houve um aumento progressivo no 

desempenho; aos 11 anos houve uma queda no desempenho, seguido de um novo declive aos 

12 anos. O desempenho crescente foi retomado aos 13 e 14 anos. A análise de Kruskal-Wallis 

revelou efeito significativo da idade, com X 
2 

= 130,003 e p < 0,001. As técnicas não-

paramétricas não possibilitam testes de comparação de pares, de modo que não foi possível 

verificar entre quais faixas etárias se encontra essa diferença, tanto quanto investigar se o 

declínio na performance dos grupos de 11 e 12 anos foi estatisticamente significativa. As 

demais variáveis foram submetidas à Análise de Variância, cujos resultados são apresentados 

na Tabela 61. Resultados oriundos das análises de comparação de pares de Tukey são 

apresentados nas tabelas subseqüentes, de 62 a 64. 

 

Tabela 61. Estatísticas inferenciais obtidas após Anova do efeito da idade sobre os desempenhos nas 

partes 2 (A), 3 (S) e total do Teste de Fluência Verbal FAS. 

   

Soma dos 

quadrados GL 

Média dos 

quadrados F p 

Fl_A Entre grupos 1875,454 8 234,432 32,613 0,000 

  Intra-grupos 2709,987 377 7,188     

  Total 4585,440 385       

Fl_S Entre grupos 1455,930 8 181,991 25,139 0,000 

  Intra-grupos 2729,264 377 7,239     

  Total 4185,194 385       

Fl_Total Entre grupos 15588,314 8 1948,539 41,583 0,000 

  Intra-grupos 17666,020 377 46,859     

  Total 33254,334 385       
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Tabela 62. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o desempenho na 

parte 2 (A) do Teste de Fluência Verbal FAS em função da idade. 

Idade N Agrupamento por idade 

   1 2 3 4 5 

6 20 4,20         

7 63 4,54         

8 60 5,90 5,90       

11 30   7,27 7,27     

9 49     8,39 8,39   

12 24     9,21 9,21 9,21 

10 65       9,57 9,57 

13 36       10,08 10,08 

14 39         10,44 

p   0,149 0,423 0,054 0,151 0,576 

 

Tabela 63. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o desempenho na 

parte 3 (S) do Teste de Fluência Verbal FAS em função da idade. 

Idade N Agrupamento por idade 

   1 2 3 4  

7 63 3,79         

6 20 4,10         

8 60 5,67 5,67       

9 49   6,71 6,71     

11 30   7,20 7,20     

12 24     7,67 7,67  

10 65     8,20 8,20  

14 39       9,31  

13 36       9,53  

p  0,076 0,269 0,310 0,080  

 

Tabela 64. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o desempenho total 

no Teste de Fluência Verbal FAS em função da idade. 

Idade N Agrupamento por idade  

   1 2 3 4 5 6 

6 20 12,25           

7 63 13,25 13,25         

8 60   18,18 18,18       

11 30     22,97 22,97     

9 49       23,29     

12 24       25,38 25,38   

10 65       27,12 27,12 27,12 

13 36         30,33 30,33 

14 39           31,49 

p  0,999 0,057 0,073 0,193 0,054 0,143 
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 A Anova revelou efeito significativo da idade sobre todos os escores, sendo letra „A‟, 

com F(8,385) = 32,613 e p < 0,001; letra „S‟, com F(8,385) = 25,139 e p < 0,001 e fluência 

total, com F(8,385) = 41,583 e p < 0,001. Para a letra „A‟, segunda parte do teste, os grupos 

etários iniciais, com 6, 7 e 8 anos, não desempenharam-se diferentemente entre si; porém os 

grupos de 6 e 7 anos tiveram significativamente menores escores que os grupos de 9 a 14 

anos; o grupo de 8 anos também desempenhou-se pior que os grupos de 9, 10, 12, 13 e 14 

anos. A queda de desempenho no grupo de 11 anos em relação aos participantes de 10 anos 

mostrou-se estatisticamente significativa e, além, o grupo de 11 também obteve desempenho 

inferior aos grupos de 13 e 14 anos. Os grupos de 10, 12, 13 e 14 anos não diferenciaram-se 

entre si, apesar de uma tendência a melhor desempenho dos mais velhos, porém os quatro 

grupos diferenciaram-se de modo significativo dos grupos mais jovens de 6, 7, 8, 9 e 11 anos, 

que desempenharam-se mais pobremente.  

 Resultados semelhantes foram encontrados para a terceira parte, letra „S‟. Nesta parte 

porém, as reduções de desempenho observadas nas estatísticas descritivas entre os grupos de 

6 e 7 anos, grupos de 10 e 11 e de 13 para 14 anos não figuraram significativas, sendo 

portanto atribuíveis ao acaso. Aqui, os grupos de 6, 7 e 8 anos não diferenciaram-se entre si, 

porém os grupos a partir dos 9 anos iniciaram a desempenhar-se melhor que os mais jovens da 

amostra, de 6 e 7 anos. Os participantes de 8 anos foram superados em desempenho pelos de 

10, 12, 13 e 14. Estes por sua vez, novamente, não diferenciaram-se entre si, porém o fizeram 

em relação aos grupos de 6 a 9 e de 11 anos, mantendo escores mais elevados que estes 

últimos. 

 No tocante ao escore total, a análise não discriminou os grupos de 6 e 7 anos, porém, o 

fez em relação aos grupos de 9 a 14 que tiveram desempenho superior aos mais jovens. O 

grupo de 8 anos já apresentou escore superior ao de 6 anos e inferior aos grupos de 9, 10, 12, 

13 e 14 anos. Apesar de um desempenho crescente e progressivo na sucessão dos grupos 

etários, os grupos de 10, 13 e 14 anos não se apresentaram estatisticamente diferentes, porém 

tiveram escores significativamente mais elevados que os grupos de 6 a 9 anos, enquanto que 

os grupos de 13 e 14, com maiores escores, também foram discriminados em relação aos de 

11 e 12 anos. A queda de desempenho observada aos 11 em relação aos 10 anos também não 

apresentou significância estatística, refletindo erro amostral ou efeito do acaso. De modo 

geral, verificou-se que há uma melhor delimitação do desempenho ao longo das faixas etárias 

iniciais; após, há uma maior sobreposição dos grupos, o que pode sugerir um 

desenvolvimento mais lento e gradual nesta parte da amostra. 
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8.1.8 Análises descritivas e inferenciais do Teste da Torre de Londres 

 

Inicialmente, conduziu-se as estatísticas descritivas dos desempenhos em cada etapa 

(de 2 a 5 movimentos, sendo Torre_2. Torre_3, Torre_4 e Torre_5) e total (Torre_Tot) do 

Teste da Torre de Londres. A Tabela 65 sumaria estes resultados. Cabe lembrar que este teste 

foi aplicado somente aos participantes de 5ª a 8ª série. Além, devido ao limitado número 

amostral (N=6) foram excluídos destas análises participantes com 10 anos de idade. Desta 

forma, para as apreciações que se seguem trabalhou-se com apenas quatro grupos, de 11 a 14 

anos de idade. 

 

Tabela 65. Estatísticas descritivas dos desempenhos em cada etapa (2 a 5 movimentos) e total do Teste 

da Torre de Londres. 

   N Média DP Mediana Mín Máx 

Torre_2 11 22 9,00 0,000 9,00 9 9 

  12 22 9,00 0,000 9,00 9 9 

  13 34 9,00 0,000 9,00 9 9 

  14 29 9,00 0,000 9,00 9 9 

  Total 107 9,00 0,000 9,00 9 9 

Torre_3 11 22 7,50 0,964 7,00 6 9 

  12 22 8,09 1,109 8,50 6 9 

  13 34 8,03 1,087 8,00 5 9 

  14 29 7,97 0,981 8,00 6 9 

  Total 107 7,92 1,047 8,00 5 9 

Torre_4 11 22 6,68 1,171 6,00 5 9 

  12 22 6,23 1,824 6,00 3 9 

  13 34 6,94 1,575 7,00 3 9 

  14 29 7,31 2,055 8,00 3 9 

  Total 107 6,84 1,722 7,00 3 9 

Torre_5 11 22 4,50 1,566 5,00 2 7 

  12 22 5,91 1,797 6,00 2 9 

  13 34 6,29 1,818 6,00 1 9 

  14 29 5,83 2,465 6,00 0 9 

  Total 107 5,72 2,046 6,00 0 9 

Torre_Tot 11 22 27,68 1,783 28,00 24 31 

  12 22 29,23 2,599 29,00 25 35 

  13 34 30,26 2,998 31,00 24 35 

  14 29 30,10 3,811 31,00 23 36 

  Total 107 29,48 3,097 29,00 23 36 
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 Das estatísticas descritivas depreendeu-se que a primeira etapa do teste, com apenas 

dois movimentos requeridos para solução da tarefa foi de fácil execução para todos os grupos 

etários, ocorrendo efeito de teto. Na segunda etapa, com três movimentos requeridos, houve 

um aumento no desempenho dos 11 aos 12 anos, seguido de uma queda pouco expressiva nas 

faixas etárias subseqüentes. Um declive, também pouco expressivo foi observado dos 11 aos 

12 anos na terceira etapa, com quatro movimentos requeridos; após seguiu-se um aumento até 

os 14 anos. Na última etapa, com cinco movimentos, assim como no desempenho total, as 

análises evidenciaram um aclive progressivo dos escores dos 11 até os 13 anos de idade com 

uma redução aos 14 anos.  

Interessante notar também que enquanto nas condições que requeriam apenas dois 

movimentos houve efeito de teto, as médias de desempenho, considerando todas as faixas 

etárias, tenderam a diminuir nas condições sucessivas, que requeriam maior número de 

movimentos, denotando a complexidade crescente da tarefa. Na tarefa que demandava cinco 

movimentos, mesmo a maior média de desempenho, aos 13 anos, situou-se abaixo de 70% da 

pontuação total possível, mantendo-se distante do „teto‟, do que se pode inferir que esta tarefa 

pode ter sido de difícil realização mesmo aos participantes mais velhos desta amostra.  

 Subsequentemente, não tendo sido validados os pressupostos necessários à condução 

das análises paramétricas, foi conduzida Análise de Kruskal-Wallis do efeito da idade sobre 

as distintas etapas (que requerem diferentes números de movimentos) do Teste da Torre de 

Londres. Esses resultados são apresentados nas Tabelas 66 e 67.  

 

Tabela 66. Estatísticas dos postos médios obtidas após Teste de Kruskal-Wallis do efeito da idade 

sobre os desempenhos em cada parte do Teste da Torre de Londres. 

 Idade N Posto Médio  Idade N Posto Médio 

Torre_2 11 22 54,00 Torre_4 11 22 48,57 

  12 22 54,00   12 22 43,18 

  13 34 54,00   13 34 55,54 

  14 29 54,00   14 29 64,52 

  Total 107     Total 107   

Torre_3 11 22 41,07 Torre_5 11 22 33,25 

  12 22 59,86   12 22 55,80 

  13 34 57,85   13 34 62,60 

  14 29 54,84   14 29 58,29 

  Total 107     Total 107   

 



162 

 

Tabela 67. Estatísticas inferenciais obtidas após Teste de Kruskal-Wallis do efeito da idade sobre os 

desempenhos em cada parte do Teste da Torre de Londres. 

 Torre_2 Torre_3 Torre_4 Torre_5 

X 
2
 0,000 5,654 7,123 13,399 

gl 3 3 3 3 

p 1,000 0,130 0,068 0,004 

 

 As estatísticas dos postos médios corroboraram as análises descritivas e a análise de 

Kruskal-Wallis revelou efeito significativo da idade somente sobre a quarta etapa, que requer 

cinco movimentos para solução da tarefa, com X 
2 

= 13,399, p = 0,004. Efeito marginal foi 

encontrado na condição de quatro movimentos, com X 
2 

= 7,123, p = 0,068. Interessante 

observar que apenas a condição mais complexa, que requer maior número de movimentos, foi 

efetiva em discriminar entre os grupos etários sucessivos. O desempenho total no instrumento 

foi submetido à Análise de Variância. A Tabela 68 ilustra os achados da Anova e a Tabela 69, 

da comparação de pares de Tukey. 

 

Tabela 68. Estatísticas inferenciais obtidas após Anova do efeito da idade sobre o desempenho total no 

Teste da Torre de Londres. 

 

Soma dos 

quadrados GL 

Média dos 

quadrados F p 

Entre grupos 104,748 3 34,916 3,944 0,010 

Intra-grupos 911,944 103 8,854     

Total 1016,692 106       

 

Tabela 69. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o desempenho total 

no Teste da Torre de Londres em função da idade. 

 Idade N Agrupamento por idade 

     1 2 

Torre_tot 

11 22 27,68   

12 22 29,23 29,23 

14 29   30,10 

  13 34   30,26 

 p   0,249 0,595 

 

 A Anova revelou efeito significativo da idade sobre o escore total no Teste da Torre de 

Londres, com F(3,106) = 3,944 e p = 0,010. A análise de Tukey evidenciou que apenas o 

grupo de 11 anos diferenciou-se dos grupos de 13 e 14 anos, que desempenharam-se melhor 

que o primeiro. Novamente, a sobreposição e ausência de diferenças significativas entre os 

grupos etários pode ser tomada como indicativo de um desenvolvimento mais lento e gradual 
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da habilidade mensurada ao longo destas faixas etárias. Estudos futuros devem ampliar esta 

amostra, abarcando também adultos, afim de investigar esta questão. 

 

 

8.1.9 Súmula dos achados das diferenças entre os grupos etários 

 

Sumariando as análises anteriormente apresentadas, evidenciou-se que em todos os 

instrumentos utilizados ocorreu efeito da variável idade. De fato, em todas as medidas 

empregadas figurou uma tendência de desempenho progressivo consoante aos grupos etários. 

Este fato, por si só, prove evidências de validade aos diversos instrumentos por meio da 

constatação de variações no desempenho em acordo com a progressão da idade. Ou seja, 

prove evidências baseadas na relação com outras variáveis, por meio da técnica de observação 

de mudança desenvolvimental (AERA, APA; NCME, 1999; URBINA, 2007). 

 A parte esta constatação, essas análises também endossaram importantes achados 

acerca do desenvolvimento das habilidades mensuradas ao longo de uma ampla faixa etária, 

dos 6 até os 14 anos de idade. No que tange aos desempenhos em memória de trabalho, 

observou-se um desenvolvimento progressivo ao longo dos grupos etários. Resultados 

similares foram relatados por Injoque-Ricle e Burin (2008), que avaliaram apenas aspectos 

visoespaciais deste construto e encontraram evidências de validade para os subtestes da 

AWMA por meio da constatação de mudança nos escores nos distintos grupos etários. Seus 

achados sugeriam o desenvolvimento da habilidade com a progressão da idade, dos seis, aos 

oito e aos 11 anos. A presente pesquisa ampliou esta faixa etária e além, consoante ao modelo 

de memória de trabalho de Baddeley (2000) e apontamentos como os de Malloy-Diniz e 

colaboradores (2008), contemplou a aferição de ambos aspectos, auditivo e visoespacial, da 

memória de trabalho, provendo evidências de validade para instrumentos de avaliação dos 

dois subsistemas, ampliando os achados de Injoque-Ricle e Burin (2008). 

 Esta pesquisa também corrobora e complementa os resultados apresentados por  

Berberian e colaboradores (2007). Utilizando os mesmos instrumentos aplicados a uma 

amostra de estudantes de 1ª a 4ª série, aqueles autores evidenciaram que o desempenho nos 

testes aumentou como função da idade e série escolar, sobretudo na faixa compreendida entre 

7 e 10 anos e da 1ª à 3ª série, respectivamente. Naquela ocasião, houve uma queda inesperada 

no desempenho na 4ª série em relação à 3ª, o mesmo ocorrendo nas faixas etárias acima de 10 

anos. Tal fato foi atribuído pelos autores ao alto número de repetentes da amostra. Nesta 

pesquisa, tendo sido excluídos participantes com incongruência entre idade e série, e portanto, 
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possíveis repetentes, este feito não foi observado, salvo pequenas variações entre os 13 e 14 

anos. Desta forma, esta investigação contribui e expande aqueles primeiros achados. 

 Estudos prévios já têm evidenciado o importante papel da memória de trabalho em 

diversas atividades, como por exemplo nas habilidades escolares (GATHERCOLE et al., 

2006), de modo que auferir evidências de validade de instrumentos para avaliação deste 

construto em crianças e adolescentes pode trazer contribuições à prática clínica e escolar, 

possibilitando a identificação de déficits e o manejo adequado de programas de intervenção. 

Apenas o escore em sequências no MTA (MTA_dic) pode ser submetido à análise de 

comparação de pares, o que limita um pouco esta discussão. Ainda assim, estes dados 

sugerem que a memória de trabalho auditiva, apesar de apresentar um aumento dos 6 aos 8 

anos, inicia um desenvolvimento mais evidente apenas aos 9 anos, progredindo nas faixas 

etárias subseqüentes. Esta progressão se deu de forma relativamente bem delimitada ao longo 

das faixas etárias, ou seja, dos 9 e 10 aos 11 e 12 anos e, subsequentemente, aos 13 e 14 anos. 

Em comparação com os demais testes, vê-se aqui menor sobreposição dos grupos de idade, 

especialmente quando considerados apenas os mais velhos. De fato, tomando em apreciação 

os outros instrumentos, em sua maioria já aos 12 anos de idade não foram encontradas 

diferenças significativas em relação aos participantes de 13 e 14 anos, sugerindo a formação 

de um platô no desenvolvimento dos diversos construtos entre estas faixas etárias, o que não 

ocorreu no caso da memória de trabalho auditiva. Ao contrário, esta melhor delimitação do 

desenvolvimento ao longo da idade nesta habilidade pode ser tomada como sugestiva de uma 

trajetória desenvolvimental mais longa, que poderia continuar em faixas etárias superiores.  

Esta inferência precisa ser investigada empiricamente, mas encontra algum subsídio 

em estudos prévios, como os de Davidson e colaboradores (2006) e Huizinga e colaboradores 

(2006), segundo os quais a memória de trabalho teria, em relação a outras habilidades, um 

curso desenvolvimental mais longo, até a idade adulta. No caso da memória de trabalho visual 

não foi possível proceder às análises de comparação de pares, o que torna mais complexo 

derivar a mesma inferência aplicada à sua contraparte auditiva.  

Atinente às habilidades atencionais, estas foram aferidas com uso de dois testes: o 

Teste de Stroop Computadorizado e o Teste de Atenção por Cancelamento. No primeiro teste 

participaram apenas indivíduos com idades entre 11 e 14 anos. O desempenho elevado, 

apontando „efeito de teto‟, na primeira parte do teste confirma que a amostra possuía 

adequada competência de leitura, podendo-se extrair o „efeito de Stroop‟. E apesar das 

diferenças em termos de escore serem pequenas, tanto na segunda e terceira partes quanto na 

pontuação de interferência, estas foram estatisticamente significativas. Além disso, estudos 
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prévios, como o de Assef (2005), em concordância com os apontamentos de Lezak e 

colaboradores (2004), já haviam ressaltado a utilidade de medidas de TR no estudo dos 

processos cognitivos. Nesta pesquisa, em concordância com aquela asserção, medidas de TR 

também foram utilizadas, o que possibilitou identificar que o grupo de 11 anos desempenhou-

se mais lentamente que os demais, apresentando também maior TR de interferência. A partir 

desta idade, os participantes passaram a se desempenhar mais rapidamente e apresentar menor 

custo frente à situação de interferência, solucionando a tarefa não apenas mais rápida, como 

mais acuradamente. Os dados podem ser tomados como sugestivos de que entre os 12 e 14 

anos o desenvolvimento da atenção seletiva seja mais modesto, já apontando para um platô 

entre estas faixas etárias. Embora também possa ser levantada a hipótese de que estes 

resultados estejam atrelados ao teste específico utilizado.   

Em conformidade com este achado, também no TAC, considerando escore total em 

„acertos‟, não foi evidenciada diferença significativa entre os grupos de 12, 13 e 14 anos, 

fornecendo mais alguns subsídios para a hipótese de que entre estas faixas etárias esta 

habilidade já esteja mais desenvolvida, apresentando uma aparente e relativa estabilização. 

Novamente, é preciso cautela neste entendimento, pois é também possível que estes achados 

devam-se ao instrumento utilizado. Estes dados também sugerem que as habilidades 

atencionais iniciam um curso de desenvolvimento mais precocemente, pois já os grupos mais 

jovens desta amostra (7, 8 e 9 anos) foram discriminados em termos de seu desempenho. É a 

partir dos 9 anos que os desempenhos começam a se sobrepor, com um crescimento menos 

pronunciado ao longo da idade, culminado com a ausência de diferenças entre os 12 a 14 

anos. Também em acordo com esta compreensão, o escore „erros‟ tendeu a se concentrar nos 

primeiros grupos etários, diminuindo progressivamente até os 9 anos e praticamente 

extinguindo-se nas idades ulteriores. Este entendimento corrobora a asserção de Durston e 

Casey (2006), segundo os quais habilidades mais simples, como as atencionais, apresentariam 

cursos desenvolvimentais mais curtos comparada a habilidades mais complexas, como a 

memória de trabalho. 

Cabe também lembrar que o TAC avalia distintos aspectos atencionais e todos eles 

mostraram um desenvolvimento consoante ao avanço da idade. Porém, a terceira parte do 

teste, que avalia o aspecto de alternância, parece ter sido mais difícil, haja visto que mesmo os 

participantes mais velhos não atingiram o escore máximo do instrumento, o que ocorreu nas 

partes precedentes. No entanto, a não execução das análises de comparação de pares nas duas 

primeiras partes do teste limitam essa discussão. Estudo anterior, já havia derivado evidências 

de validade ao TAC em uma amostra de estudantes de 1ª à 4ª série do ensino fundamental. E, 
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naquela ocasião, a terceira parte do instrumento foi a que melhor discriminou entre as séries 

sucessivas, havendo diferenças significativas entre todas elas (DIAS et al., 2008). Este estudo 

complementa o anterior estendendo as evidências de validade do instrumento a outras faixas 

etárias. 

 Com relação a outra habilidade mensurada, o controle inibitório, cabe ressaltar que a 

ocorrência do efeito de interferência, seja em termos de escore ou de TR, dá sustentação à 

demanda diferencial entre as condições de alta e baixa seleção, conforme já atestado nos 

primeiros estudos que utilizaram instrumento baseado neste paradigma (THOMPSON-

SCHILL et al., 1997; THOMPSON-SCHILL al., 1998). Com relação ao desenvolvimento da 

habilidade ao longo das faixas etárias aqui abarcadas, os dados de escore e TR tomados em 

conjunto proveram inferências interessantes.  

Os dados apontam que o controle inibitório é muito incipiente até os 9 anos de idade 

destes participantes, com as crianças respondendo mais impulsiva e rapidamente a ambas as 

condições do teste, por isso cometendo também mais erros; a partir dos 10 anos inicia-se um 

desenvolvimento mais evidente, as crianças passam a ponderar mais e a sofrer de modo mais 

pronunciado os efeitos da demanda diferencial da tarefa ao longo das condições, respondem 

mais lentamente, porém mantém um nível crescente de acurácia; aos 14 anos, as crianças já 

possuem esta habilidade mais desenvolvida e conseguem solucionar a tarefa com mais 

velocidade e precisão.  

Estes achados corroboram os de Huizinga e colaboradores (2006) no que tange à 

assertiva de que é na adolescência que esta habilidade desenvolve-se mais plenamente, porém 

não fornecem subsídios de que seja nesta etapa do ciclo vital que o controle inibitório atinja 

seu nível “adulto” de maturação. Para tanto, seria necessário ampliar esta amostra, de modo a 

contemplar uma faixa etária ainda mais ampla, até a idade adulta. Outro estudo que explorou 

o desenvolvimento do controle inibitório foi o de Davidson e colaboradores (2006), porém a 

comparação com os dados desta pesquisa geram algumas controvérsias. Para aqueles autores, 

crianças já a partir dos 6 anos de idade iniciariam a exercer melhor controle inibitório, 

obviamente porém, demandando maior esforço do que crianças mais velhas ou adultos. No 

entanto, nesta pesquisa, crianças de 6, 7, 8 e 9 anos tiveram desempenho muito incipiente e só a 

partir dos 10 anos se poderia dizer que essas crianças começaram a exercer melhor controle 

inibitório. Essa incoerência pode, porém, ser devida ao tipo de instrumento utilizado e, por 

extensão, à natureza do controle inibitório envolvida. Aqui, pode-se retomar a classificação 

conceitual de Nigg (2001). Por exemplo, Davidson e colaboradores (2006) utilizaram tarefa 

baseada no paradigma „Simon Task‟ e, portanto, a tarefa requeria inibição motora (NIGG, 
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2001); ao contrário, como já foi mencionado alhures, a tarefa de geração semântica diferencia-

se, caracterizando uma tarefa de inibição cognitiva (NIGG, 2001). Essa dissociação deve ser 

averiguada em estudos empíricos.  

Um ponto de merecido destaque refere-se que, tomados isoladamente, os dados de TR 

tenderam a formar uma curva que se assemelha a um “U” invertido, na qual inicialmente as 

crianças respondem muito rapidamente porque são mais impulsivas, gradativamente, passam 

a ponderar mais perante a demanda da tarefa e, após, com este processo tornando-se mais e 

mais eficiente, conseguem fazê-lo mais rapidamente. No que tange aos escores, sendo mais 

impulsivos, as crianças mais jovens tendem a errar mais, o que ocorre em ambas as condições, 

porém especialmente na condição de alta seleção, de maior complexidade ao processamento 

da informação. Daí os maiores efeitos de interferência em termos de escore situarem-se nas 

faixas etárias iniciais abarcadas neste estudo. Este entendimento corrobora os achados de 

Davidson e colaboradores (2006). No estudo destes autores, um dado muito similar ao 

encontrado na presente investigação foi evidenciado, relacionado à mudança observada na 

acurácia e, sobretudo, no tempo de reação no decorrer da idade dos participantes. Verificou-se 

que não houve, conforme era esperado, um declínio no TR dos participantes com a idade. 

Naquela pesquisa, os autores concluíram que os participantes mais velhos desempenham mais 

devagar os itens mais difíceis para preservar sua acurácia.  

A partir daqueles resultados, Davidson e colaboradores (2006) concluíram que, 

enquanto o TR é a medida mais sensível para avaliação do adulto, a acurácia o é para a 

avaliação da criança, especialmente as mais jovens. Os dados deste estudo ratificam esta 

asserção, porém releva-se que, sempre que possível, é útil dispor de ambos, escore e TR, o 

que possibilita um maior refinamento no estudo do processamento de informação.  

 Também a flexibilidade cognitiva dos participantes desta amostra apresentou um curso 

desenvolvimental muito incipiente dos 6 aos 9 anos, com um ganho expressivo aos 10 anos, 

progredindo mais gradualmente até os 14 anos. Já entre os 12, 13 e 14 anos, apesar de uma 

continuidade a um desempenho crescente, observou-se tendência a um platô, que pode ser 

indicativo de que entre essas idades a habilidade estaria atingindo seu ápice em termos de sua 

curva de desenvolvimento, inferência que encontra respaldo nos achados de outros estudos 

(DAVIDSON et al., 2006; HUIZINGA et al., 2006), mas que porém carece aqui de 

comprovação empírica e pode, outra hipótese, estar atrelada ao instrumento utilizado.  

De fato, a parte A do teste foi mais discriminativa entre os participantes mais jovens, 

entre os mais velhos houve efeito de teto; ao contrário, a parte B foi mais discriminativa entre 

os mais velhos, a partir dos 10 anos, com os mais jovens desempenhando-se muito 
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pobremente. Estudo anterior, porém realizado com adultos, já havia demonstrado o efeito da 

idade sobre o desempenho no Teste de Trilhas; naquela pesquisa, com o aumento da idade 

verificou-se queda no desempenho, refletida no maior tempo necessário pelos indivíduos para 

completar cada parte do teste (TOMBAUGH, 2004). Outro estudo, desta feita com crianças 

de 1ª à 4ª série do ensino fundamental, comprovou que a parte A do Teste de Trilhas foi 

sensível em discriminar aumento nos escores da 1ª à 3ª série somente; referente à parte B, o 

teste discriminou somente a 4ª série em relação às anteriores, tendo sido de difícil execução 

para as crianças nas séries iniciais do ensino fundamental (DIAS et al., 2008). Os mesmos 

achados foram replicados aqui, fortalecendo as evidências de validade do instrumento, já 

esboçadas por meio de outros estudos (CAPOVILLA; DIAS, 2008; DIAS et al., 2008). 

 Com relação ao instrumento propriamente, autores como Lezak e colaboradores 

(2004), Malloy-Diniz e colaboradores (2008) e também Strauss e colaboradores (2006) 

discorrem sobre a possibilidade de um escore derivado, que representaria uma medida mais 

pura de flexibilidade, uma vez que procura elucidar o que é de fato requerido na parte B do 

teste em comparação com a demanda comum à parte A. Aqui, considerando o apontamento de 

Strauss e colaboradores (2006) de que a utilidade deste tipo de índice carece ainda de 

investigação, optou-se por realizá-la com o índice „B-A‟. As conclusões derivadas deste 

escore convergiram com as oriundas dos diversos desempenhos na parte B do teste. Porém, 

para seu cálculo alguns cuidados devem ser tomados afim de evitar interpretações errôneas. 

Neste estudo, considerou-se para extração deste índice apenas participantes com 70% ou mais 

de acertos na parte A do teste. Tal cuidado é necessário uma vez que sem ele, o índice poderia 

em alguns casos refletir mais uma falha no conhecimento alfabético e numérico do que 

aferições da flexibilidade em si. De modo geral, o índice „B-A‟ mostrou-se sensível em 

discriminar o desenvolvimento ao longo das faixas etárias, apresentando-se uma medida útil, 

porém não mais do que os escores na parte B do instrumento. As análises subseqüentes, de 

correlação e regressão, possam talvez lançar novas perspectivas a respeito da utilidade deste 

índice. 

 A fluência, por sua vez, é considerada uma habilidade complexa, da qual participam 

outros processos. A fluência verbal especificamente, pode sofrer forte influência da 

inteligência geral, vocabulário e de outras funções executivas, como atenção, memória de 

trabalho, controle inibitório, flexibilidade e auto monitoramento (LEZAK et al., 2004; 

MALLOY-DINIZ et al., 2008). Disto poder-se-ia inferir que esta habilidade seguisse um 

trajeto desenvolvimental mais longo, pois este dependeria do desenvolvimento e integração de 

outras habilidades. Porém, os dados não fornecem subsídios claros a esta hipótese. O que se 
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observou nesta amostra foi uma sobreposição considerável entre os desempenhos ao longo 

dos grupos etários; aos 9 anos as crianças passaram a se desempenhar de forma 

significativamente diferente dos mais jovens, podendo significar que a partir desta idade a 

habilidade entra em um curso de desenvolvimento mais manifesto ou pronunciado. Esse fato 

recebe corroboração dos achados nos demais instrumentos; na maioria deles foi a partir dos 

10 anos que se evidenciou um progresso mais evidente no desempenho na presente amostra, 

no caso da memória de trabalho auditiva, esta evolução mais abrupta iniciou-se exatamente 

aos 9 anos. 

 Posteriormente a esta idade, apesar de desempenho crescente até as idades mais tardias 

contempladas na amostra, ocorreu uma grande sobreposição entre os grupos. Este fato pode 

ser tomado como indicativo de que a partir dos 10 anos o desenvolvimento da fluência verbal 

se dá de forma mais lenta, menos progressiva. De fato, já não foram identificadas diferenças 

entre os desempenhos aos 10, 13 e 14 anos. Porém, se este desenvolvimento mais lento é 

indicativo de um platô, significando que nestas faixas etárias esta habilidade teria atingido seu 

nível de desenvolvimento “adulto”, ou se continuaria, lentamente, em um curso mais longo 

até seu ápice no final da adolescência ou mesmo na vida adulta, é uma questão para a qual os 

dados não fornecem subsídios, tampouco estudos prévios esclarecem esta questão e pesquisas 

futuras devem investigá-la em amostras mais amplas. Um ponto que deve ser tomado em 

conta é que a instrução na aplicação deste instrumento não explicitou que nomes próprios não 

seriam respostas válidas e, de fato, muitos participantes se utilizaram deste tipo de item. O 

que se pode inferir é que a permissão de verbalização de nomes próprios possa ter um impacto 

sobre a demanda executiva da tarefa, pois facilitaria as condições e estratégias de busca na 

memória de longo prazo. Tal fato poderia ser explicativo da sobreposição entre os grupos 

etários mais velhos e do aparente platô desenvolvimental formado entre estas idades. 

 Ainda que essa não seja uma comparação deveras adequada, porém apenas a título de 

exemplo, o grupo controle do estudo de Berberian (2007), composto por indivíduos adultos e 

saudáveis com idade entre 21 e 62 anos, obteve pontuação total na mesma versão do Teste de 

Fluência Verbal FAS igual a 45,41; enquanto que neste estudo os participantes de 14 anos 

obtiveram 31,49. Este fato fornece um indicativo de que a habilidade continuaria seu curso de 

desenvolvimento até a vida adulta. Porém esta comparação deve ser feita com cautela, haja o 

tamanho reduzido e a heterogeneidade daquela amostra, além das distintas condições de 

aplicação. 

 Outra habilidade considerada complexa é o planejamento (KOHLER et al., 2003; 

KRIKORIAN et al., 1994; LEZAK et al., 2004; MALLOY-DINIZ et al., 2008), aqui aferido 
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com o teste da Torre de Londres. Estudos já tem esboçado suas tendências desenvolvimentais 

com relativo consenso. Por exemplo, Krikorian e colaboradores (1994), utilizando versão do 

teste análoga à empregada neste trabalho, evidenciaram que estudantes já a partir da 6ª série, 

com idade aproximada de 12 anos, não diferenciavam-se de jovens adultos; estes somente 

desempenharam-se melhor que os participantes de 1ª à 5ª série. Os autores também 

destacaram que apesar do aumento progressivo do desempenho no instrumento ao longo das 

séries escolares, houve uma considerável sobreposição de performance ao longo da maioria 

das séries estudadas, sugerindo que a habilidade desenvolve-se gradualmente ao longo da 

infância até aproximadamente os 12 anos de idade. Corroborando estes dados, Culbertson e 

Zillmer (1998) também relataram que a habilidade de planejamento desenvolve-se dos 7 aos 

12 anos de idade, sendo que os participantes mais velhos de sua amostra apresentaram menor 

número de movimentos e violações cometidas e menor tempo de solução de problema. 

 Os resultados desta dissertação confirmam estes achados. Apesar da amostra avaliada 

com o Torre de Londres neste estudo contemplar somente as faixas etárias de 11 a 14 anos, 

verificou-se que no desempenho total apenas os participantes de 11 anos diferenciaram-se dos 

demais, cometendo mais erros. A partir dos 12 anos os desempenhos mantiveram-se 

relativamente indiferenciados até os 14 anos. Também Huizinga e colaboradores (2006), que 

igualmente utilizaram o teste da Torre de Londres, ainda que pautados em outras medidas, 

como tempo de planejamento e número de movimentos adicionais, evidenciaram que o 

desempenho no teste atingiu um nível equivalente ao do adulto já na adolescência, conclusão 

similar à de Matute e colaboradores (2008), que utilizaram tarefa análoga à Torre de Londres, 

o Teste da Pirâmide do México.  

 Interessante também observar que, neste estudo, as tarefas mais complexas do Torre 

de Londres foram também as mais discriminativas. Com quatro movimentos requeridos, 

verificou-se efeito marginal da idade; e apenas com cinco movimentos solicitados, as análises 

retornaram resultados significativos. Possivelmente, as demais tarefas foram de fácil 

realização e por isso não discriminaram entre os participantes. Também a pesquisa de Souza e 

colaboradores (2001) encontrou algumas evidências nesta direção; naquele estudo, apenas as 

tarefas de 5 movimentos apresentaram correlação com o desempenho funcional dos 

indivíduos, o que denota a maior utilidade e poder discriminativo destes problemas mais 

complexos. 

 Ao contrário das evidências acima apresentadas, Gonsalez (2008) concluiu de seus 

achados que o planejamento não está maduro mesmo aos 13 anos de idade, devendo seguir 

um curso desenvolvimental mais longo. Esta assertiva deriva de suas observações nos 
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problemas mais complexos (com quatro discos) no Teste da Torre de Hanói. Porém, aqui se 

coloca uma questão interessante, que alude a se Torre de Londres e Torre de Hanói avaliam 

de fato as mesmas habilidades, o que poderia explicar esta divergência em termos de 

desenvolvimento. Esta, de fato, parece ser a explicação mais plausível segundo apontamentos 

de Batista e colaboradores (2007) e Lezak e colaboradores (2004), para os quais há demandas 

bastante diferenciais impostas por ambas as tarefas e, dentre elas, o Torre de Hanói seria mais 

complexo, envolvendo maior carga de controle inibitório e raciocínio indutivo. 

Sumariando estes ditos, este estudo possibilitou traçar o desenvolvimento das 

habilidades executivas mensuradas em uma amostra de 572 crianças e adolescentes de 6 até 

14 anos de idade. E apesar de todas as habilidades apresentarem um desenvolvimento com a 

sucessão da idade, pôde-se verificar que estes trajetos ou tendências desenvolvimentais são 

distintos, alguns apresentando-se mais breves, já em progresso nos grupos mais jovens, 

enquanto outros figuraram mais longos, até os participantes de 13 e 14 anos e outros ainda, 

mais graduais, com uma sobreposição considerável entre os grupos etários. Por exemplo, a 

memória de trabalho auditiva inicia um desenvolvimento mais evidente aos 9 anos de idade, 

progredindo nos grupos etários subseqüentes, até os 13 e 14 anos; algo similar é o 

desenvolvimento do controle inibitório e da flexibilidade cognitiva, bastante incipientes até os 

9 anos e com um progresso mais nítido a partir desta idade, tornando-se porém mais gradual 

até os 14 anos. As habilidades atencionais, por sua vez, parecem iniciar seu desenvolvimento 

mais precocemente, porém entre os grupos mais velhos este é menos pronunciado. Uma 

trajetória mais longa é sugerida pelos dados também para a habilidade de fluência verbal, que 

aqui iniciou um desenvolvimento mais explícito aos 9 anos, porém, novamente, este figurou 

menos pronunciado entre os grupos mais velhos; esta última observação também se aplica à 

habilidade de planejamento, o que sugere um curso mais lento, menos progressivo dos 12 aos 

14 anos. Esses achados são resumidos na Tabela 70. Também cabe destacar que estes 

apontamentos sugerem tendências desenvolvimentais levemente distintas e, portanto, 

relativamente independentes, de modo que corroboram idéias como as de Miyake e 

colaboradores (2000), já endossadas por outros estudos (e.g. DAVIDSON et al., 2006; 

HUIZINGA et al., 2006), que defendem a noção de multi-dimensionalidade ou não-

unitariedade das funções executivas.  
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Tabela 70. Súmula dos achados acerca do curso desenvolvimental das habilidades executivas 

mensuradas. 

Habilidade Curso 

Memória de Trabalho  Desenvolvimento mais evidente aos 9 anos, progredindo 

nos grupos subsequentes até 13 e 14 anos.  

Controle Inibitório e 

Flexibilidade cognitiva 

Progresso mais nítido a partir de 10 anos; 

desenvolvimento mais gradual até 14 anos. 

Habilidades atencionais  Curso desenvolvimental mais precoce, menos 

pronunciado entre grupos mais velhos.  

Fluência verbal Início aos 9 anos, é menos pronunciado nos grupos mais 

velhos. Há, porém, menor sobreposição em comparação 

com outras habilidades.  

Planejamento  Curso mais lento e gradual dos 12 aos 14 anos.  

 

  

Os estudos internacionais que tem investigado as trajetórias desenvolvimentais destas 

habilidades têm se atido fundamentalmente sobre o estudo da memória de trabalho, 

flexibilidade e inibição; alguns tem se atido também sobre a habilidade de planejamento. 

Aquelas pesquisas evidenciaram que enquanto as habilidades de flexibilidade, inibição e 

planejamento já estão mais desenvolvidas na adolescência, a memória de trabalho segue um 

curso mais prolongado até a vida adulta (DAVIDSON et al., 2006; HUIZINGA et al., 2006; 

KRIKORIAN et al., 1994; MATUTE et al., 2008). No presente estudo, a ausência de 

participantes em estágios mais tardios da adolescência e no início da vida adulta impossibilita 

uma discussão em termos de em qual idade tais habilidades estariam plenamente 

desenvolvidas ou maduras; limitação que deve ser suprida em estudos futuros. Mas, apesar 

disso, algumas comparações foram possíveis. 

 Um último apontamento concerne ao fato de que, excetuando-se a atenção (ou ao 

menos os aspectos atencionais avaliados com recurso ao TAC) que demonstrou um 

desenvolvimento mais precoce, dentre a maioria das habilidades mensuradas observou-se que 

foi aos 10 anos, 9 no caso da memória de trabalho, que se iniciou um progresso mais abrupto 

que persistiu, ainda que menos íngreme, ao longo da adolescência, até os 12, 13 e 14 anos. 

Este fato pode ser compreendido à luz de estudos do desenvolvimento neurológico. Sabe-se 

que a maturação do córtex pré-frontal ocorre mais tardiamente em relação a outras regiões 

cerebrais; também há evidências diversas de que sua maturação está relacionada ao 

desenvolvimento das funções executivas (DURSTON; CASEY, 2006; ESTÉVEZ-

GONZÁLEZ et al., 2000; PAPAZIAN et al., 2006). E é já no período da adolescência que o 
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amadurecimento destes circuitos podem sustentar o desenvolvimento destas novas 

capacidades cognitivas (GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005). Assim, uma hipótese 

plausível sustenta que até os 9 ou 10 anos de idade, os participantes desempenharam 

pobremente e não diferentemente entre si, pois ainda não possuíam a adequada maturação do 

substrato neuroanatomofisiológico subjacente às habilidades avaliadas. A partir dos 10 anos, 

inicia-se o desenvolvimento mais pronunciado destas habilidades e é na adolescência, entre os 

12 a 14 anos que estas já se encontram mais desenvolvidas. Fornecendo sustentação a essa 

linha de raciocínio, também Lamm e colaboradores (2006) encontraram diferenças em 

medidas do funcionamento executivo entre crianças e adolescentes. Interessantemente, 

verificaram que estas aferições estavam relacionadas a mudanças no padrão de funcionamento 

pré-frontal entre estas faixas etárias. E, para além do desenvolvimento neurológico, outra 

hipótese explicativa que pode ser levantada alude a aspectos psicossociais. Por exemplo, aos 

10 anos as crianças ingressam na 5ª série (6º ano), e se deparam, diferentemente das séries 

iniciais, com diversas matérias e diversos professores, necessitando incrementar seu controle 

executivo. É pertinente que estudos futuros investiguem a influência destas variáveis. A 

seguir, exploram-se as diferenças nos desempenhos nos diversos instrumentos em função do 

gênero.  

 

  

8.1.10 Análises descritivas e inferenciais do efeito do gênero sobre os desempenhos nos 

diversos instrumentos 

 

Apesar de não contemplada, inicialmente, nos objetivos desse estudo, optou-se por 

efetuar também a análise em função das diferenças de gênero, haja a disponibilidade dos 

dados e a possibilidade de incremento das contribuições do estudo. Nem todas as variáveis 

apresentadas nas seções anteriores foram incluídas nesta análise. Para tal, selecionou-se 

aquelas mais pertinentes aos construtos sob mensuração. A Tabela 71 apresenta as estatísticas 

descritivas das medidas incluídas para os gêneros masculino e feminino. 
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Tabela 71. Estatísticas descritivas dos desempenhos nos diversos instrumentos como função do gênero 

Gênero   N Média DP Mediana Mín Máx 

Masc TT_B-A 201 -21,99 11,189 -21,0 -45 2 

  TAC1-A 103 39,11 10,163 41,0 16 50 

  TAC2-A 103 4,32 1,961 5,0 1 7 

  TAC3-A 103 28,83 9,929 31,0 1 48 

  TAC-A-Total 103 72,26 18,525 77,0 20 104 

  Fl_Total 182 20,64 9,255 21,0 1 55 

  MTA_dic 206 6,90 3,668 6,0 0 17 

  MTV_it 173 4,27 3,450 3,0 1 16 

  Ger_interf 137 -3,88 4,200 -4,0 -20 6 

  GTRAmed_Interf 137 0,50 0,404 0,42 -0,31 1,78 

  Str_interf 47 -0,85 1,489 0,00 -5 2 

  StrMedA_TRinter 46 0,50 0,1599 0,51 0,169 0,854 

  Torre_Tot 46 29,37 2,808 29,0 24 34 

        

Fem TT_B-A 209 -20,83 11,276 -19,0 -45 4 

 TAC1-A 156 40,67 10,075 43,0 11 50 

  TAC2-A 156 4,15 1,947 4,0 1 7 

  TAC3-A 156 31,78 8,510 33,0 1 49 

  TAC-A-Total 156 76,60 17,160 79,5 31 105 

  Fl_Total 204 24,20 9,024 23,0 4 50 

  MTA_dic 234 7,55 3,570 7,0 1 16 

  MTV_it 206 4,20 3,226 3,0 1 14 

  Ger_interf 152 -3,27 4,057 -2,5 -18 4 

  GTRAmed_Interf 151 0,56 0,377 0,52 -0,20 1,90 

  Str_interf 62 -1,15 1,491 -1,0 -6 1 

  StrMedA_TRinter 62 0,51 0,1748 0,50 0,180 0,849 

  Torre_Tot 67 29,55 3,173 30,0 23 36 

 

As análises descritivas mostraram que, de modo geral, as meninas desempenharam-se 

melhor que os meninos na maioria das medidas. Eles tiveram desempenho superior apenas em 

três medidas, escore em memória de trabalho visual, menor efeito de interferência no Teste de 

Stroop e foram mais rápidos, apresentando menor interferência em termos de TR, no Teste de 

Geração Semântica. No TR no Teste de Stroop, escore total no Torre de Londres e 

desempenho na segunda parte do TAC as diferenças entre os gêneros foram muito pequenas, 

praticamente inexpressivas. De modo a averiguar a significância estatística desses achados, 

foi conduzida Análise de Mann-Whitney do efeito do gênero sobre os desempenhos em todos 

os instrumentos. Esses resultados são apresentados nas Tabelas 72 e 73. 
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Tabela 72. Estatísticas dos postos médios obtidas após Teste de Mann-Whitney do efeito do gênero 

sobre os desempenhos nos diversos instrumentos 

 Sexo N 

Posto 

Médio  Sexo N 

Posto 

Médio 

TT_B-A Masc 201 200,21 MTV_it Masc 173 189,68 

  Fem 209 210,59   Fem 206 190,26 

  Total 410    Total 379  

TAC1-A Masc 103 121,90 Ger_interf Masc 137 137,84 

  Fem 156 135,35   Fem 152 151,45 

  Total 259    Total 289  

TAC2-A Masc 
103 133,95 

GTRAmed_

Interf 

Masc 
137 136,07 

  Fem 156 127,39  Fem 151 152,15 

  Total 259    Total 288  

TAC3-A Masc 103 117,88 Str_interf Masc 47 59,05 

  Fem 156 138,00   Fem 62 51,93 

  Total 259    Total 109  

TAC-A-

Total 

Masc 
103 119,94 

StrMedA_T

Rinter 

Masc 
46 53,22 

 Fem 156 136,64  Fem 62 55,45 

  Total 259    Total 108  

Fl_Total Masc 182 173,26 Torre_Tot Masc 46 55,86 

  Fem 204 211,56   Fem 67 57,78 

  Total 386    Total 113  

MTA_dic Masc 206 207,75     

  Fem 234 231,73     

  Total 440      

 

 

Tabela 73. Estatísticas inferenciais obtidas após Teste de Mann-Whitney do efeito do gênero sobre os 

desempenhos nos diversos instrumentos 

 

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W Z p 

TT_B-A 19940,5 40241,5 -0,888 0,374 

TAC1-A 7199,5 12555,5 -1,432 0,152 

TAC2-A 7627,5 19873,5 -0,698 0,485 

TAC3-A 6785,5 12141,5 -2,119 0,034 

TAC-A-Total 6997,5 12353,5 -1,757 0,079 

Fl_Total 14879,5 31532,5 -3,369 0,001 

MTA_dic 21474,5 42795,5 -1,982 0,047 

MTV_it 17764,5 32815,5 -0,052 0,959 

Ger_interf 9431 18884 -1,388 0,165 

GTRAmed_Interf 9188 18641 -1,637 0,102 

Str_interf 1266,5 3219,5 -1,251 0,211 

StrMedA_TRinter 1367 2448 -0,367 0,714 

Torre_Tot 1488,5 2569,5 -0,308 0,758 
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As estatísticas dos postos médios corroboraram parcialmente as descritivas. Algumas 

divergências ocorreram nos escores em MTV_it, Ger_interf e Str_interf. De acordo com os 

postos, as meninas tiveram melhor desempenho na medida de memória de trabalho e em 

solucionar a interferência em termos de escore no Teste de Stroop, enquanto os garotos foram 

mais eficientes, em termos de menor escore de interferência, no Teste de Geração Semântica. 

Cabe lembrar que na estatística dos postos médios os escores e TR‟s de interferência devem 

ser interpretados de modo inverso em relação à leitura dos demais escores. Por exemplo, se 

um grupo ocupa um posto mais alto que outro em qualquer destes escores, isso significa que 

seu escore de interferência é maior, logo o custo ou efeito da situação de maior demanda de 

seleção foi mais elevado e de resolução mais difícil para este grupo. No caso do TR, a mesma 

compreensão se aplica, um posto mais elevado significa que o grupo demandou mais tempo e 

foi, portanto, mais lento, na solução da tarefa. A análise de Mann-Whitney revelou efeito 

significativo do gênero apenas para as medidas de atenção alternada, com U = 6785,5 e p = 

0,034; fluência verbal, com U = 14879,5 e p = 0,001; e  memória de trabalho auditiva, com U 

= 21474,5 e p = 0,047. Para o desempenho total no TAC a significância foi marginal, com U 

= 6997,5 e p = 0,079. Em todos os casos, o desempenho das meninas foi superior ao dos 

meninos. 

 Há pouco respaldo na introdução teórica dessa dissertação para uma discussão mais 

pormenorizada acerca das diferenças entre gêneros. Porém, estas análises foram somente 

exploratórias. Dos estudos aqui sumariados pode-se destacar poucos que contemplaram essa 

comparação, como os de Culbertson e Zillmer (1998), Gonsalez (2008), Hsieh e 

colaboradores (2005), Krikorian e colaboradores (1994), Matute e colaboradores (2008), 

Oliveira-Souza e colaboradores (2000), Souza e colaboradores (2001) e Tombaugh (2004), de 

modo que os resultados aqui encontrados podem ampliar este escopo de investigações. 

 Estas, por sua vez, considerando os autores acima mencionados, concentraram-se 

sobre as habilidades de atenção, flexibilidade cognitiva e planejamento. Por exemplo, Hsieh e 

colaboradores (2005), utilizando o CPT I em uma amostra de adultos, encontraram efeito de 

gênero sobre os desempenhos, com os homens desempenhando-se melhor que as mulheres. 

Na presente pesquisa, diferença entre os gêneros somente foi evidenciada para a terceira parte 

do TAC, que avalia a atenção alternada, demanda bastante diferente do CPT I, que mensura 

atenção sustentada. Os achados aqui relatados evidenciaram que foram as meninas quem 

obtiveram melhor desempenho, porém esta discussão à luz dos achados de Hsieh e 

colaboradores (2005) pede cautela, uma vez que não só as demandas dos testes utilizados são 

substancialmente diferentes, como principalmente, aqueles autores avaliaram apenas adultos. 
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 No que tange à flexibilidade cognitiva, não foi observado efeito de gênero. Esse 

resultado concorda com outros estudos que também utilizaram o Teste de Trilhas – partes A e 

B e que, apesar de apenas conduzidos com adultos, também não encontraram tais diferenças 

em suas amostras (OLIVEIRA-SOUZA et al., 2000; TOMBAUGH, 2004). Também em 

relação à habilidade de planejamento, os achados desta dissertação corroboram a literatura. 

Diferença em função do gênero, com os homens obtendo melhor desempenho, foi relatada 

apenas em estudo conduzido com adultos (SOUZA et al., 2001). Porém, em crianças e 

adolescentes, diversos estudos falharam em evidenciar tais diferenças, tanto com recurso ao 

Torre de Londres (CULBERTSON; ZILLMER, 1998; KRIKORIAN et al., 1994), como com 

uso do Torre de Hanói (GONSALEZ, 2008) e Teste da Pirâmide do México (MATUTE et al., 

2008), dando sustentação ao aqui encontrado. 

 Em sua descrição dos instrumentos, Lezak e colaboradores (2004) sumariam alguns 

estudos e também apontam ausência de diferenças entre gêneros no Teste de Stroop e no 

Teste de Fluência Verbal, para amostras adultas. Em consonância com seus apontamentos, 

nesta pesquisa também não foi observado efeito de gênero sobre o desempenho no Teste de 

Stroop Computadorizado, porém, discordando desses autores, tal efeito foi observado no 

Teste de Fluência verbal FAS, com as meninas desempenhando-se melhor que os meninos. 

Porém, novamente, essa comparação deve ser feita com cautela, haja a especificidade das 

amostras envolvidas.   

Ampliando e complementando os estudos acima citados, esta pesquisa contemplou a 

investigação de diferenças entre gêneros em outras habilidades, como controle inibitório, 

memória de trabalho, fluência verbal e atenção seletiva e alternada. Encontrou diferenças, em 

termos de melhor desempenho das meninas, em atenção alternada, memória de trabalho 

auditiva e fluência verbal. A respeito do caráter exploratório dessa investigação, é pertinente 

que novos estudos sejam conduzidos e possam replicar ou refutar estes achados. A seguir, dá-

se continuidade aos objetivos propostos nesta dissertação, explorando as relações travadas 

entre os diversos instrumentos. 
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8.2 Análises de Correlação e Fatorial  

 

 

Consoante ao segundo objetivo proposto neste trabalho, qual seja investigar evidências 

de validade dos instrumentos por meio da análise das correlações entre eles, tanto quanto 

verificar como os diferentes testes se associam ou se agrupam em fatores, fornecendo 

evidências acerca dos padrões de relação entre as diversas tarefas, foi conduzida análise de 

correlação de Spearman e, após, Análise Fatorial por componentes principais. 

Inicialmente, para a análise de correlação selecionou-se apenas algumas medidas a 

serem inseridas de cada instrumento. Para tal seleção utilizou-se os seguintes critérios: a) 

redundância, haja visto que em alguns testes determinadas medidas se sobrepõem e seria 

desnecessário inseri-las todas; isso ocorre por exemplo nas diversas medidas do Teste de 

Trilhas dentro de uma mesma parte (conexões, sequências e total) ou no Teste de Atenção por 

Cancelamento, no caso dos escores „acertos‟ e „ausências‟;  e b) pertinência ao construto, 

pois algumas medidas não se referem de forma patente aos construtos em análise, mas sim 

permitem derivar outro escore que retrata de forma mais franca este construto; este é o caso 

por exemplo dos escores e TR‟s nas distintas condições do Teste de Geração Semântica que, 

isoladamente, não oferecem uma medida de controle inibitório, é porém a demanda 

diferencial entre as tarefas que o faz. Sendo do interesse deste trabalho apenas a medida de 

controle inibitório, vê-se como justificável esse argumento. O mesmo entendimento se aplica, 

outro exemplo, ao Teste de Stroop. 

Desta forma, foram inseridas para a análise de correlação não paramétrica de 

Spearman as seguintes medidas por teste: o escore em sequências corretas (MTA_dic) do 

MTA; escore em itens (MTV_it) do MTV; escore e TR de interferência (Str_interf e 

StrMed_TRinterf, respectivamente), bem como TR de interferência apenas para itens 

acertados (StrMedA_TRinter) para o Teste de Stroop Computadorizado; escore e TR de 

interferência (Ger_interf e GTRmed_Interf, respectivamente), além do TR de interferência 

apenas para itens acertados (GTRAmed_Interf) no Teste de Geração Semântica; desempenhos 

em „acertos‟ (TAC1-A, TAC2-A e TAC3-A) em cada parte e no total (TAC-A-Total) do 

Teste de Atenção por Cancelamento; desempenho em sequências na parte B (TB_Seq), bem 

como o índice „B-A‟ (TT_B-A) do Teste de Trilhas; desempenho total (Fl_Total) no Teste de 

Fluência Verbal FAS; e escores nos problemas de cinco (Torre_5) movimentos, bem como 

desempenho total (Torre_Tot) no Teste da Torre de Londres. No caso da Torre de Londres, 
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para além do escore total optou-se por inserir o desempenho nos problemas mais complexos, 

com cinco movimentos requeridos, dado que nas análises anteriores, em comparação com os 

demais problemas da tarefa, este escore se mostrou o mais discriminativo. A Tabela 74 traz a 

matriz das correlações encontradas. Aquelas significativas estão destacadas em negrito. 
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Tabela 74. Matriz de correlações entre os desempenhos nos diversos instrumentos, com coeficiente de correlação rho de Spearman (rs), significância (p) e 

número de sujeitos (N). 

   

MTA_ 

dic 

MTV_ 

it 

Str_ 

interf 

StrMed 

_TR 

interf 

StrMed 

A_TR 

inter 

Ger_ 

interf 

GTR 

med_ 

Interf 

GTRA 

med_ 

Interf 

TAC1-

A 

TAC2-

A 

TAC3-

A 

TAC-

A-Total 

TB_ 

Seq 

TT_ 

B-A 

Fl_ 

Total 

Torre_

5 

MTV_it rs 0,64                

p 0,000                

  N 359                

Str_interf rs 0,30 0,19               

p 0,003 0,060               

  N 97 95               

StrMed_ 

TRinterf 

rs -0,35 -0,44 -0,23              

p 0,000 0,000 0,016              

N 96 94 108              

StrMedA_ 

TRinter 

rs -0,33 -0,44 -0,30 0,96             

p 0,001 0,000 0,002 0,000             

N 96 94 108 108             

Ger_interf 

  

rs 0,30 0,44 -0,12 0,08 0,07            

p 0,000 0,000 0,317 0,507 0,533            

N 264 232 75 74 74            

GTRmed_ 

Interf 

rs 0,26 0,34 -0,15 0,11 0,10 0,18           

p 0,000 0,000 0,214 0,360 0,418 0,002           

N 264 232 74 73 73 287           

GTRAmed_

Interf 

rs 0,29 0,38 -0,16 0,03 0,02 0,31 0,87          

p 0,000 0,000 0,185 0,800 0,872 0,000 0,000          

N 264 232 74 73 73 287 288          

TAC1-A rs 0,29 0,35 -0,07 -0,02 -0,05 0,32 0,12 0,15         

p 0,000 0,000 0,588 0,850 0,673 0,000 0,180 0,086         

N 193 175 66 65 65 130 131 130         

TAC2-A rs 0,63 0,62 0,18 -0,11 -0,16 0,41 0,25 0,28 0,49        

p 0,000 0,000 0,145 0,393 0,214 0,000 0,004 0,001 0,000        

  N 193 175 66 65 65 130 131 130 259        
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TAC3-A rs 0,52 0,47 0,13 -0,21 -0,19 0,22 0,21 0,18 0,54 0,60       

p 0,000 0,000 0,303 0,092 0,140 0,012 0,014 0,036 0,000 0,000       

  N 193 175 66 65 65 130 131 130 259 259       

TAC-A-

Total 

rs 0,50 0,49 0,06 -0,13 -0,13 0,35 0,19 0,21 0,89 0,68 0,84      

p 0,000 0,000 0,626 0,309 0,295 0,000 0,030 0,019 0,000 0,000 0,000      

N 193 175 66 65 65 130 131 130 259 259 259      

TB_Seq rs 0,60 0,60 0,32 -0,44 -0,43 0,40 0,37 0,39 0,37 0,62 0,58 0,55     

p 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     

 N 364 319 95 94 94 245 245 244 238 238 238 238     

TT_B-A rs 0,54 0,59 0,30 -0,40 -0,40 0,43 0,33 0,37 0,39 0,58 0,56 0,54 0,96    

p 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    

  N 307 275 95 94 94 215 215 214 219 219 219 219 410    

Fl_Total 

  

rs 0,54 0,48 0,25 -0,20 -0,24 0,34 0,29 0,29 0,38 0,56 0,52 0,52 0,46 0,46   

p 0,000 0,000 0,015 0,046 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

N 359 312 98 97 97 261 261 261 176 176 176 176 322 280   

Torre_5 rs 0,26 0,25 0,13 -0,16 -0,12 0,05 -0,10 -0,05 -0,08 0,12 0,09 0,01 0,05 0,02 0,08  

p 0,009 0,011 0,273 0,183 0,319 0,682 0,420 0,660 0,561 0,357 0,502 0,969 0,638 0,851 0,447  

N 102 101 76 75 75 74 72 72 62 62 62 62 94 94 103  

Torre_Tot rs 0,28 0,29 0,16 -0,24 -0,20 -0,03 -0,12 -0,10 -0,03 0,21 0,12 0,06 0,26 0,23 0,20 0,74 

p 0,004 0,003 0,168 0,041 0,089 0,776 0,328 0,416 0,817 0,109 0,366 0,623 0,012 0,028 0,049 0,000 

N 102 101 76 75 75 74 72 72 62 62 62 62 94 94 103 113 
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 Da tabela acima, verifica-se que ocorreram diversas correlações significativas entre as 

medidas, a maioria delas, entre baixas e moderadas. Considerando a memória de trabalho, por 

exemplo, verificou-se que os desempenhos no MTA e MTV correlacionaram-se alta, positiva 

e significativamente (rs = 0,64 e p < 0,001). Estas medidas correlacionaram-se com todas as 

demais, apresentado correlações altas com os desempenhos na segunda parte do TAC e em 

sequências no Teste de Trilhas – parte B; as correlações foram moderadas com o desempenho 

na terceira parte e total do TAC, índice „B-A‟ do Teste de Trilhas e fluência total. Além, o 

MTV correlacionou-se moderadamente com o escore de interferência no Teste de Geração 

Semântica e TR‟s de interferência no Teste de Stroop, enquanto o MTA apresentou 

correlações baixas com essas medidas. Outras correlações baixas, ainda assim significativas, 

foram evidenciadas entre as medidas de memória de trabalho e os TR‟s de interferência no 

Teste de Geração Semântica, primeira parte do TAC, medidas do Torre de Londres e escore 

de interferência no Teste de Stroop. Este último, porém, correlacionando-se apenas com a 

aferição no MTA.  

 No que tange ao Teste de Stroop, o escore de interferência apresentou correlações 

baixas, porém significativas, negativas com os TR‟s de interferência no mesmo instrumento, e 

positivas com o desempenho em memória de trabalho auditiva, ambos os escores do Teste de 

Trilhas e com o desempenho total em fluência. Os TR‟s de interferência seguiram um padrão 

similar, porém algumas correlações foram mais robustas. Estas foram baixas com a medida de 

memória de trabalho auditiva e fluência total; moderadas com os desempenhos em memória de 

trabalho visual e flexibilidade cognitiva. Apenas a medida StrMed_TRinterf, que considera os 

TR‟s de todos os itens e não somente os acertados, correlacionou-se, baixa e 

significativamente com o desempenho no Teste da Torre de Londres, porém, ambas as 

medidas de TR do Teste de Stroop apresentaram entre si correlação muito alta, com rs = 0,96 e 

p < 0,001. Cabe nota que as correlações encontradas entre os TR‟s no Teste de Stroop e as 

demais medidas são negativas, pois ao contrário da tendência evidenciada nos demais 

desempenhos, os TR‟s neste teste tenderam a diminuir ao longo dos grupos etários. 

 Por sua vez, com relação à mensuração do controle inibitório, considerando 

inicialmente os desempenhos dentro do próprio instrumento, o escore de interferência 

correlacionou-se, com magnitude baixa, porém de modo significativo, apenas com o TR de 

interferência computado somente com os itens acertados; ainda que significativa, a correlação 

com TR de interferência quando considerados todos os itens foi nula. Estas correlações baixas 

e nulas podem ser explicadas pela tendência em forma de curva em “U” invertido dos TR‟s, 

observada e descrita na seção anterior. Já ambos os TR‟s apresentaram entre si correlação 
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muito alta. O desempenho em termos de escore também correlacionou-se moderada e 

significativamente com as medidas de memória de trabalho visual, atenção seletiva, conforme 

avaliada na segunda parte do TAC, e flexibilidade cognitiva; correlações também 

significativas, porém baixas, foram encontradas com referência às aferições de memória de 

trabalho auditiva, fluência total e atenção, conforme medidas na primeira e terceira partes e 

total do TAC. A performance em termos dos TR‟s mensurados travaram correlações baixas 

com as medidas de memória de trabalho auditiva e visual, atenção seletiva, conforme 

avaliação na segunda parte do TAC, flexibilidade e fluência. Apenas o TR de interferência 

quando considerados todos os itens correlacionou-se, com magnitude baixa, porém de modo 

significativo, com a mensuração de atenção alternada; e apenas a medida de TR de 

interferência computada somente com os itens acertados apresentou correlação baixa e 

significativa com os desempenhos em TAC total. Outras correlações significativas foram 

evidenciadas, porém podem ser tomadas como nulas (rs < 0,20). 

 Considerando o TAC, todas as partes do instrumento correlacionaram-se entre si e 

com o escore total no teste. As correlações foram moderadas e significativas entre os 

desempenhos na primeira com a segunda e terceira partes do teste; a segunda e terceira parte 

apresentaram entre si correlação alta. As análises também revelaram que o escore total no 

TAC correlacionou-se, significativamente e com magnitude alta, com o desempenho na 

segunda parte do teste; com as demais partes, as correlações encontradas foram muito altas. 

Estas medidas também correlacionaram-se com diversas outras. TAC1-A travou correlações 

baixas, porém significativas, com as aferições de memória de trabalho auditiva e visual, 

controle inibitório, em termos de escore, as medidas de flexibilidade cognitiva e fluência 

verbal. TAC2-A, por sua vez, teve correlações altas com ambas as medidas de memória de 

trabalho e o escore em sequências no Teste de Trilhas, parte B; correlações moderadas com o 

desempenho em controle inibitório em termos de escore, flexibilidade cognitiva, conforme 

índice „B-A‟ e performance em fluência; correlações baixas foram evidenciadas com as 

medidas de controle inibitório, em termos de TR. TAC3-A manteve correlações moderadas e 

significativas com as medidas de memória de trabalho, de flexibilidade cognitiva e fluência 

verbal; baixas, porém também significativas, com a aferição de controle inibitório em termos 

de escore e de TR; ainda que significativa, a correlação com TR apenas dos itens acertados foi 

nula. TAC-A-Total manteve um padrão bastante análogo, correlacionando-se moderadamente 

com as medidas de memória de trabalho, flexibilidade e fluência; correlacionou-se, baixa e 

significativamente, com o escore de controle inibitório e TR de interferência somente dos 
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itens acertados; com o TR de todos os itens, apesar de significativa, a correlação evidenciada 

foi nula. 

Atinente à medida utilizada para aferição da flexibilidade, verificou-se que ambos os 

índices utilizados correlacionaram-se significativamente e com magnitude muito alta. 

Também o padrão de correlações que ambos os índices travaram com as outras variáveis foi 

bastante similar. Correlações moderadas foram evidenciadas com memória de trabalho 

auditiva e visual, medidas de atenção, como os TR‟s de interferência do Teste de Stroop, 

terceira parte e total do TAC, desempenho em controle inibitório, em termos do escore de 

interferência, e em fluência verbal; o escore em sequências no Teste de Trilhas – parte B 

apresentou correlação alta, enquanto o índice „B-A‟ apenas moderada, com a medida de 

atenção seletiva avaliada pela segunda parte do TAC. As correlações foram baixas, porém 

significativas, com algumas outras medidas atencionais, como o escore de interferência do 

Teste de Stroop e primeira parte do TAC, controle inibitório, em termos das aferições de TR, 

e planejamento, considerando o escore total no Torre de Londres. 

O desempenho em fluência verbal, por sua vez, estabeleceu relações com praticamente 

todas as demais performances. Estas foram moderadas, sempre significativas, com as medidas 

de memória de trabalho auditiva e visual, de atenção, conforme avaliadas pela segunda e 

terceira partes e total do TAC, além das aferições de flexibilidade. Correlações baixas, ainda 

significativas, foram reveladas novamente em referência às medidas atencionais, avaliadas 

por meio da primeira parte do TAC e desempenhos em termos de TR e escore do Teste de 

Stroop, controle inibitório, também em termos de TR e escore, e, por fim, com a habilidade de 

planejamento, correlacionando-se com o desempenho total no Teste da Torre de Londres, 

porém não com a solução dos problemas mais complexos. 

O desempenho no Torre de Londres, por sua vez, travou um número menor de 

correlações. Ambos os escores no instrumento, total e nos problemas mais complexos, 

correlacionaram-se muito alta e significativamente. Com relação aos demais instrumentos, a 

habilidade de planejamento, avaliada com recurso a este teste, apresentou correlações baixas, 

porém significativas, com as aferições de memória de trabalho, atenção, considerando o 

desempenho em termos de escore no Teste de Stroop, e medidas de flexibilidade e fluência.  

De modo geral, as análises evidenciaram que a maioria das correlações estabelecidas 

foi de magnitude baixa a moderada. Estes dados são interessantes na medida em que 

corroboram as conclusões de Miyake e colaboradores (2000), ou seja, dão subsídios de que os 

processos executivos avaliados mostram sinais de unidade e diversidade. As magnitudes das 

correlações apontam para a existência de algo comum subjacente, compartilhado, entre as 
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distintas medidas executivas, ainda que não suportem a noção de que aludem a um construto 

único. Neste sentido, estes resultados não só corroboram os achados de Miyake e 

colaboradores (2000), como soam consoantes aos apontamentos de Strauss e colaboradores 

(2006), confirmando a idéia defendida ao longo dessa dissertação de que uma avaliação 

adequada das funções executivas deve abarcar múltiplas medidas. Estes dados também 

derivam evidências de validade baseadas na relação com outras variáveis aos testes utilizados 

(AERA, APA; NCME, 1999; URBINA, 2007).  

Partindo do entendimento das funções executivas como um construto 

multidimensional, esperava-se, de fato, grande número de correlações significativas, de baixas 

a moderadas, entre as variáveis, tal como já foi esboçado em estudos anteriores (ASSEF, 

2005; CAPOVILLA; DIAS, 2008; COZZA, 2005; MENEZES, 2008). Apesar disso, algumas 

correlações relativamente inesperadas também foram reveladas; por exemplo a ausência de 

relacionamento entre as medidas destinadas à avaliação da atenção, TAC e Teste de Stroop. É 

possível inferir que o padrão de divergência encontrado reflita a natureza fundamentalmente 

distinta das tarefas. O Teste de Stroop oferece uma demanda mais complexa, envolvendo 

também a inibição de um comportamento automático e controle da interferência, enquanto 

que o TAC pode envolver primariamente aspectos atencionais mais elementares, como 

aqueles abarcados na busca visual. Porém, mesmo o Teste de Geração Semântica não 

apresentou qualquer correlação com o Teste de Stroop, o que igualmente não era esperado, 

haja visto que muitos autores referem este último também como uma medida de controle 

inibitório (LEZAK et al., 2004; MALLOY-DINIZ et al., 2008).  

Duas inferências podem ser levantadas na tentativa de explicar esse achado. A 

primeira recorre ao entendimento de Nigg (2001), acerca dos distintos aspectos do controle 

inibitório, de modo que a ausência de correlações entre os testes de Stroop e Geração 

Semântica poderia endossar a asserção daquele autor atinente a uma dissociação entre as 

Tarefas de controle de interferência/conflito de resposta e Tarefas de inibição cognitiva. 

Ainda assim, mesmo uma correlação baixa seria esperada, pois mesmo referindo distintos 

aspectos, trata-se do mesmo construto. Outra suposição, mais plausível, sugere que a ausência 

de correlações possa ser devida à pequena variância dos resultados, que pode ter conduzido ao 

efeito de restrição de amplitude. Justificando esta suposição, cabe lembrar que o Teste de 

Stroop somente foi aplicado à amostra proveniente da escola de 5ª à 8ª série e mesmo as 

análises de comparação de pares falharam em discriminar os desempenhos dos participantes 

já a partir dos 12 anos de idade. Tal efeito de restrição de amplitude pode ser constatado nas 

tabelas que apresentam as estatísticas descritivas de cada instrumento; de fato, a variância em 
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torno da média (quadrado do DP) nos desempenhos de interferência (escore e TR) no Teste de 

Stroop foram muito pequenas. Essa hipótese também é aplicável no caso das correlações entre 

o Teste de Stroop e o TAC. 

Por outro lado, também correlações altas entre variáveis, igualmente inesperadas, 

ocorreram. A segunda parte do TAC estabeleceu correlações altas com memória de trabalho e 

um dos escores de flexibilidade cognitiva. Isso pode estar atrelado à maior complexidade 

desta parte do teste (GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005), em comparação com a primeira 

parte por exemplo, o que fez aumentar as demandas executivas da tarefa. Ainda com relação a 

este instrumento, constatou-se que sua terceira parte, referida à avaliação da atenção 

alternada, correlacionou-se moderadamente com as medidas de flexibilidade cognitiva, 

avaliadas pelo Teste de Trilhas. Isso sugere alguma sobreposição entre as habilidades, com 

razoável variância compartilhada (entre 31,4 e 33,6%) entre as medidas, ainda que a carga de 

variância única sugira que os construtos embora guardem uma semelhança, não se referem ao 

mesmo. Isto traz algum esclarecimento à discussão teórica esboçada na introdução desta 

dissertação, ratificando aquelas noções. 

Outros pontos interessantes referem-se aos testes complexos. Nos testes de Fluência 

verbal, por exemplo, há indícios de que em sua execução participam diversas habilidades, 

entre elas, atenção, memória de trabalho, controle inibitório e auto-monitoramento (LEZAK 

et al., 2004; MALLOY-DINIZ et al., 2008). Também Lezak e colaboradores (2004) 

estabelecem uma relação teórica entre a habilidade de fluência e a de flexibilidade cognitiva. 

Consoante a estas suposições, o desempenho em fluência verbal apresentou, nesta pesquisa, 

correlações com todas as demais medidas executivas, excetuando-se a performance nos 

problemas complexos do Torre de Londres. 

Este, por sua vez, apresentou número reduzido de correlações com os demais 

instrumentos e outros estudos também tem relatado achados similares. Por exemplo, a 

investigação de Souza e colaboradores (2001) falhou em encontrar correlações significativas 

entre os desempenhos no teste da Torre de Londres e WCST. Outro estudo encontrou que o 

tempo necessário para solução dos problemas no Torre de Londres correlacionou-se 

moderadamente com uma medida de memória de trabalho visoespacial e com magnitude 

baixa com memória de trabalho verbal, porém novamente falhou em encontrar correlações 

com outras medidas executivas, tais como os testes de Stroop e Trilhas (PULOS; DENZINE, 

2005). O presente estudo encontra alguma sustentação neste anterior, embora aqui, para além 

das medidas de memória de trabalho, correlações também foram evidenciadas com medidas 

de atenção, flexibilidade e fluência, apesar de todas serem baixas. Daqueles achados, Pulos e 
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Denzine (2005) concluíram que a importância relativa das habilidades executivas pode ser 

minimizada quando a tarefa permite o planejamento online, tal como ocorre no Torre de 

Londres. Este entendimento pode ser expandido também para os resultados aqui apresentados. 

A análise de regressão apresentada na seção seguinte poderá contribuir a um melhor 

entendimento das demandas desta tarefa. 

A partir da matriz de correlações antes apresentada, verificou-se também que aquelas 

muito altas tenderam a se concentrar entre índices de uma mesmo instrumento, como entre 

StrMed_TRinterf e StrMedA_TRinter, GTRmed_Interf e GTRAmed_Interf, TAC-A-Total e 

as medidas TAC1-A e TAC3-A, TB_Seq e TT_B-A. Também correlações altas foram 

evidenciadas entre TAC-A-Total e TAC2-A e entre Torre_5 e Torre_Tot. Tais ocorrências 

denotam uma redundância em considerar todos esses índices, de modo que na análise fatorial 

subseqüente optou-se por uma nova seleção de variáveis a serem inseridas. Também, cabe 

lembrar, para esta análise considerou-se a adequação das medidas ao pressuposto de 

normalidade, de modo que apenas aquelas na qual a maioria dos grupos etários se enquadrou 

em tal disposição foram utilizadas. Perante estes critérios, apenas para memória de trabalho 

visual nenhuma medida foi contemplada na análise fatorial. Esses dados já foram 

apresentados e podem ser consultados nas Tabelas de 4 a 11.  

Assim, de modo a verificar os padrões de interrelação entre os diversos instrumentos, 

procedeu-se à análise fatorial exploratória por componentes principais e rotação oblimim, 

dada a existência de correlações, tanto do ponto de vista teórico quanto empírico, entre os 

fatores. Considerou-se os nove níveis etários conjuntamente. Nestes parâmetros, a 

aplicabilidade da análise fatorial foi julgada adequada, com coeficiente KMO = 0,71, que 

mesmo não apresentado-se devidamente elevado (> 0,80), não assumiu valor impeditivo à 

execução da análise, e teste de esfericidade de Bartlett = 0,000, indicando que a matriz de 

correlações não é uma matriz de identidade. Adotou-se como critério para seleção dos fatores 

eigenvalues maiores ou iguais a 1. Esta análise retornou uma solução de dois fatores, os quais 

explicaram 55,73% da variância total em „funcionamento executivo‟. As cargas fatoriais 

associadas a estes fatores são apresentadas na Tabela 75.  
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Tabela 75. Matriz de cargas fatoriais dos desempenhos nos diversos testes. 

  1 2 

TT_B-A 0,745 -0,286 

TAC-A-Total 0,714 -0,096 

Fl_Total 0,712 -0,202 

MTA_dic 0,683 -0,399 

Ger_interf 0,672 0,362 

GTRAmed_Interf 0,611 0,372 

StrMedA_TRinterf -0,126 0,714 

Torre_Tot 0,031 -0,659 

Eigenvalue 3,124 1,334 

% variância explicada 39,053 16,680 

% cumulativa da 

variância explicada 
39,053 55,734 

 

 

Como se pode depreender da Tabela 75, a análise fatorial retornou uma solução de 

dois fatores. Considerando as cargas fatoriais acima de 0,30, têm-se que o primeiro fator 

agrupou os desempenhos em flexibilidade, atenção, fluência, memória de trabalho auditiva e 

controle inibitório; o segundo constituiu-se primariamente dos desempenhos em planejamento 

e atenção seletiva, porém também apresentaram carga neste fator as performances em 

memória de trabalho auditiva e controle inibitório, apesar destas serem mais modestas. 

Observou-se que os desempenhos nos testes complexos, Teste de Fluência Verbal FAS e 

Torre de Londres, ficaram separados, com o teste de Fluência carregando predominantemente 

no primeiro fator e o teste da Torre carregando no segundo. É possível que o agrupamento das 

demais medidas tenha se atrelado a esta distribuição.  

 Este resultado não encontra respaldo nos estudos mais recentes, que tem considerado 

sobretudo três dimensões do funcionamento executivo, flexibilidade cognitiva, inibição e 

memória de trabalho (DAVIDSON et al., 2006; HUIZINGA et al., 2006; MIYAKE et al., 

2000). Tampouco este estudo corrobora o de Cuevas e Alanís (2008) que encontrou 4 fatores 

para as crianças mais jovens e mais velhas de sua amostra e 6 fatores para aquelas de idade 

intermediária. Porém, retomando alguns pontos apresentados na introdução, tem-se que, de 

acordo com Lezak e colaboradores (2004), também apresentado por Strauss e colaboradores 

(2006), quatro são os componentes do funcionamento executivo: Volição, planejamento, 

comportamento com propósito e desempenho efetivo.  
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O primeiro, „volição‟, refere-se a um aspecto mais afetivo, relacionado à capacidade 

de envolver-se em um comportamento intencional, gerar intenções ou objetivos e à 

capacidade de iniciação. O último, „desempenho efetivo‟, alude ao auto-monitoramento e 

regulação do comportamento e cognição. A despeito de que uma total dissociação destes 

quatro componentes seja improvável e a atuação conjunta de todos eles seja necessária para 

que se tenha um comportamento adaptativo como resultado final, estes dois componentes não 

foram francamente avaliados neste estudo. Com relação aos outros dois componentes, 

„planejamento‟ e „comportamento com propósito‟, tem-se que o primeiro envolve habilidades 

tais como memória de trabalho, controle de impulsos e atenção sustentada, habilidades 

necessárias à identificação e organização dos diversos elementos e passos indispensáveis a 

fim de realizar um objetivo; o segundo, alude a atividades programadas e consoantes ao fim 

almejado, envolvendo habilidades como a capacidade de iniciar a atividade e mantê-la, 

flexibilidade cognitiva, inibição, entre outras fundamentais à conversão do plano inicial em 

uma atividade produtiva (LEZAK et al., 2004). 

A partir deste entendimento, da solução fatorial encontrada é possível hipotetizar uma 

aproximação com estes dois componentes. Assim, o primeiro fator, com suas cargas de 

flexibilidade, atenção, fluência, memória de trabalho auditiva e controle inibitório encontra 

alguma correspondência teórica no componente „comportamento com propósito‟, proposto 

por Lezak e colaboradores. Já o segundo fator, com cargas de planejamento, atenção seletiva 

e, mais modestas, também de memória de trabalho auditiva e controle inibitório, tem algum 

respaldo no componente „planejamento‟ dos mesmos autores. Esta aproximação, no entanto, 

deve ser feita com cautela, haja visto que os componentes do funcionamento executivo de 

Lezak e colaboradores foram derivados a partir de dados e estudos com adultos, o que conduz 

a dificuldades para extrapolar seu entendimento para achados de crianças e adolescentes, nos 

quais estas habilidades estão ainda em desenvolvimento. E, aliás, modelos teóricos 

específicos para estas faixas etárias são uma grande lacuna na literatura neuropsicológica. 

Cabe aqui também notar que, corroborando a análise de correlação, a análise fatorial 

separou os desempenhos no TAC e Teste de Stroop. Tal fato fornece indicativos, portanto, de 

que a natureza das tarefas seja fundamentalmente diferente. O Teste de Stroop parece refletir 

uma tarefa mais complexa, que requer o controle de interferência ou solução de um problema 

em uma situação de conflito de resposta, o que impõe uma maior demanda executiva; talvez 

por isso o teste tenha carregado no fator 2, „planejamento‟. Por outro lado, o TAC não 

envolve as mesmas demandas executivas, mensurando aspectos atencionais mais elementares, 

envolvidos primariamente na busca e detecção do alvo.  
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Retomando a solução fatorial encontrada, estudos futuros devem aprofundar este 

achado preliminar e confirmar ou refutar esta hipótese. Seria pertinente também incluir outras 

medidas, tais que abarcassem todos os componentes propostos por Lezak e seus colaboradores 

(2004). Também procurou-se reconduzir a análise fatorial separando a amostra por grupos 

etários, tal como Cuevas e Alanís (2008), porém o índice KMO indicou a inadequação dos 

dados à execução da análise, de modo que optou-se por abster-se de sua apresentação aqui. 

Estudos futuros, mais cuidadosos, deverão aprofundar esta questão e incluir a investigação 

dos padrões de interrelações entre os testes ao longo do desenvolvimento. Na seção seguinte, 

dá-se seqüência ao último objetivo proposto nesta dissertação, explorando as habilidades 

envolvidas na resolução dos testes complexos. 

 

  

8.3 Análises de Regressão Linear Múltipla  

 

 

O terceiro objetivo específico desta dissertação é investigar a contribuição relativa de 

cada habilidade das funções executivas sobre o desempenho nos instrumentos complexos, 

Teste de Fluência Verbal FAS e Teste da Torre de Londres. Consoante a este objetivo, foram 

conduzidas Análises de Regressão Linear Múltipla tendo os desempenhos nos testes 

complexos como variáveis critério. Optou-se por apresentar essas análises separadamente; 

assim, primeiro apresenta-se a Análise de Regressão com o Teste de Fluência Verbal FAS; 

subsequentemente, repete-se o procedimento para o Torre de Londres. 

A seleção das variáveis inseridas nesta etapa seguiu os mesmos critérios utilizados 

anteriormente; também valeu-se da análise de correlação de modo a evitar inserção de 

variáveis altamente relacionadas e, portanto, redundantes. No caso do Torre de Londres, que 

somente foi aplicado aos participantes oriundos da escola de 5ª à 8ª série, uma medida de 

memória de trabalho visual (MTV_it) pode ser incluída, pois nos grupos etários 

correspondentes (11 a 14 anos) a suposição de normalidade para a variável MTV_it foi 

atendida. 
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8.3.1 Explorando a resolução de testes complexos: Teste de Fluência Verbal FAS 

 

 Com o objetivo de verificar o efeito de cada uma das medidas efetuadas, ou seja, 

memória de trabalho auditiva (MTA_dic), flexibilidade cognitiva (TT_B-A), controle 

inibitório (Ger_interf e GTRAmed_Interf), atenção seletiva/controle de interferência 

(StrMedA_TRinterf) e atenção (TAC-A-Total) sobre a habilidade de fluência verbal 

(representada pelo escore total no Teste de Fluência Verbal FAS - Fl_Total), realizou-se uma 

análise de regressão linear múltipla. Foram inseridas como variáveis explicativas os escores e 

TR‟s: MTA_dic, TT_B-A, Ger_interf, GTRAmed_Interf, StrMedA_TRinterf e  TAC-A-Total. 

Vale lembrar que a medida de memória de trabalho visual não foi incluída nessa análise 

devido à não adequação dessa variável à suposição de normalidade. Optou-se pelo método 

Stepwise para seleção das variáveis que apresentassem melhor ajuste ao modelo.  

A Tabela 76 apresenta um sumário dos modelos resultantes da regressão. A análise 

possibilitou a identificação de dois modelos, sendo que o primeiro abarca somente o MTA e o 

segundo, MTA e TAC-A-Total. Verificou-se que o segundo modelo é o que apresenta maior 

coeficiente de determinação (R
2 

= 0,412), ou seja, ele explica aproximadamente 41,2% da 

variância em fluência total. Deste modo, as habilidades de memória de trabalho auditiva e 

atenção podem explicar até 41,2% da habilidade de fluência verbal. O coeficiente de 

determinação ajustado para a população foi de 0,39; analogamente à compreensão anterior, a 

variância nas habilidades de memória de trabalho auditiva e atenção, inclusas no modelo, 

explicam até 39,3% da variância em fluência verbal. A Anova do modelo (tabela não 

apresentada) revelou que o ajuste do mesmo foi significativo a nível de p < 0,001.  

 

Tabela 76. Sumário dos modelos oriundos da Análise de Regressão _ Fluência Verbal 

Modelo R R 
2
 

R 
2 

ajustado 

EP de 

estimativa 

Mudança 

em F 

p  

(mud. em F) 

1 0,570 0,325 0,314 7,699 30,269 0,000 

2 0,642 0,412 0,393 7,243 9,183 0,004 
Modelo 1 – preditor: MTA_dic 

Modelo 2 – preditores: MTA_dic, TAC-A-Total 

 

Dos modelos apresentados, constatou-se que apesar do segundo mostrar-se mais 

explicativo em relação ao primeiro, apenas a memória de trabalho auditiva já é responsável 

por 31,4% da variância em fluência verbal, evidenciando a relevância da manutenção e 

manipulação da informação auditiva mentalmente para a capacidade de emitir 
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comportamentos verbais rapidamente e consoante a determinadas regras. A inserção da 

atenção como variável explicativa conduziu a um ganho modesto (7,9%), porém significativo, 

no poder explicativo do segundo modelo; juntas, memória de trabalho e atenção responderam 

por quase 40% da variância na variável critério. Devido a esse maior poder explicativo, o 

segundo modelo foi julgado mais satisfatório. 

 Com relação aos coeficientes de regressão para cada medida do modelo em pauta, 

verificou-se que todos assumiram nível de significância estatística. A Tabela 77 sumaria os 

principais resultados, apresentando os coeficientes de regressão não-estandardizados (B) e 

estandardizados (Beta) para cada medida incluída no modelo, assim como as estatísticas t e o 

nível de significância associado (p). Como se pode verificar, o maior coeficiente de regressão 

(beta) está associado ao MTA. Ou seja, para esta amostra esta medida pode ser considerada a 

melhor preditora da fluência verbal, seguida pela atenção.  

 

Tabela 77. Coeficientes de regressão não-padronizado e padronizado, estatísticas t e p, para cada 

medida incluída no modelo, MTA_dic e TAC-A-Total  

Modelo  

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizados t p 

    B EP Beta  

 2 (Constant) 1,789 3,913   0,457 0,649 

  MTA_dic 1,022 0,288 0,399 3,546 0,001 

  TAC-A-Total 0,178 0,059 0,341 3,030 0,004 

 

Estatísticas de resíduo, considerando sobretudo o „Centered Leverage Value‟, e 

„Cook‟s Distance‟ não demonstram a existência de outliers. Analogamente, as estatísticas de 

diagnóstico de multicolinearidade „Tolerance‟ e „VIF‟ não identificaram variáveis colineares; 

o „Condition Index‟ (k) também apresentou valores adequados, apesar dos eigenvalues 

apresentarem valores baixos e, sobretudo para a medida de atenção, ter assumido valor 

próximo a zero. Isso pode ser devido à correlação entre as variáveis inseridas, que de fato foi 

moderada. Apesar disso, e reconhecendo as correlações existentes entre as variáveis 

explicativas, os demais índices demonstraram valores satisfatórios, de modo que os resultados 

da análise de regressão podem ser interpretados com relativa segurança. 

 Os achados deste estudo corroboram parcialmente apontamentos teóricos de alguns 

autores, como Lezak e colaboradores (2004) e Malloy-Diniz e colaboradores (2008), que 

assinalam que os testes de fluência demandam outras habilidades para sua realização, entre 

elas inteligência geral, vocabulário e, de interesse especial nesta pesquisa, atenção, memória 
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de trabalho e controle inibitório (MALLOY-DINIZ et al., 2008); Lezak e colaboradores 

(2004) citam e complementam esta lista com a flexibilidade cognitiva e o auto-

monitoramento. 

 A inserção da memória de trabalho e atenção no modelo explicativo pode ser 

compreendida em termos das demandas da tarefa sobre o processamento da informação. Por 

exemplo, para a verbalização das respostas durante a execução do teste, é necessário acessar a 

memória de longo prazo para recuperar uma determinada palavra (Memória de trabalho), 

selecionar aquela que se enquadra à regra da tarefa (atenção), recordar as palavras já 

verbalizadas para evitar repetí-las e constantemente atualizar na memória de trabalho suas 

novas emissões, o que, por sua vez, altera os critérios de avaliação e seleção das próximas 

buscas (atenção). Essa compreensão parece bastante plausível e encontra sustentação em 

Malloy-Diniz e colaboradores (2008). 

Outro apontamento pertinente refere que, apesar do modelo apresentar um poder 

explicativo bastante satisfatório, próximo de 40%, ainda há grande parte da variância não 

explicada. Isto sugere que outras variáveis não contempladas nesta pesquisa podem também 

influenciar o desempenho na tarefa de fluência verbal, como por exemplo aquelas citadas por 

Malloy-Diniz e colaboradores (2008), inteligência geral e vocabulário, que podem compor a 

demanda não executiva da tarefa. Porém, o cerne do interesse desta pesquisa voltou-se 

exclusivamente às suas demandas executivas, de modo que os resultados encontrados foram 

considerados satisfatórios, o que não exclui a necessidade de outras e mais profundas 

investigações. 

Sobre isso, interessante notar que, segundo Strauss e colaboradores (2006), os testes 

de fluência podem caracterizar marcadores mais sensíveis de disfunção executiva do que o 

WCST, por exemplo. Tal fato pode ser devido à demanda propriamente executiva das tarefas. 

Estudos têm evidenciado que, em crianças, a memória de trabalho figura como a melhor 

preditora do desempenho em termos de proporção de erros perseverativos no WCST 

(HUIZINGA et al., 2006), enquanto em adultos a flexibilidade cognitiva parece mais 

importante (MIYAKE et al., 2000). Porém, há evidências de que diversas outras habilidades 

participam do desempenho neste instrumento (SILVA FILHO, 2007; STRAUSS et al., 2006), 

e nem todas são propriamente funções executivas; por exemplo, Strauss e colaboradores 

(2006) citam algumas delas: habilidades de processamento visual, habilidade numérica, 

indução de regras, processamento de feedback, e um nível de motivação minimamente 

adequado. Ou seja, a demanda propriamente executiva da tarefa pode ser menor que a 

encontrada para o Teste de Fluência Verbal FAS neste estudo, o que de fato o faria um 
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marcador mais sensível de disfunção executiva em relação ao WCST, mais complexo e com 

demandas de processamento mais variadas. 

Outro ponto de importância a esta discussão alude à não inserção de outras variáveis 

do funcionamento executivo no modelo. O auto-monitoramento, citado por Lezak e 

colaboradores (2004), por exemplo, pode estar já incluso no modelo, correspondendo à 

atuação do componente executivo central (BADDELEY, 2000), indissociável (pelo menos na 

abordagem aqui empregada) da medida de memória de trabalho. Por outro lado, outra 

habilidade relatada por estes autores, a flexibilidade cognitiva, não integrou o modelo da 

regressão. Apesar disso, a condução de nova análise de regressão, excluindo-se as medidas de 

memória de trabalho auditiva e atenção (MTA_dic e TAC-A-Total, respectivamente), resultou 

em uma solução na qual a única aferição que integrou o modelo, e com poder explicativo 

bastante razoável, foi a flexibilidade cognitiva, que sozinha pôde explicar 19,1% da variância 

em fluência verbal. No entanto, a entrada forçada desta variável no modelo original, junto 

com a memória de trabalho auditiva e atenção, não trouxe contribuição significativa ao 

modelo explicativo. 

Este fato pode ser devido ao efeito de mediação. É provável que as variáveis inseridas 

no modelo estejam mediando o efeito da flexibilidade. Corroborando essa suposição, de fato, 

tanto a memória de trabalho quanto a atenção apresentaram-se moderadamente 

correlacionadas com a medida de flexibilidade cognitiva. O mesmo efeito pode ter ocorrido 

em relação a outras variáveis. Assim, apesar da flexibilidade cognitiva não compor o modelo 

explicativo, estes achados ratificam a relação teórica hipotetizada por Lezak e colaboradores 

(2004) entre esta habilidade e a fluência verbal. Por sua vez, a inserção forçada de todas as 

variáveis no modelo da regressão não se mostrou viável, com conseqüente perda de seu poder 

explicativo. 

Finalizando esta sub-seção, pode-se apenas inferir que, implicitamente, o modelo 

explicativo da habilidade de fluência contempla também a flexibilidade e o auto-

monitoramento como variáveis explicativas. Apesar disso, devido às correlações entre as 

variáveis, apenas a memória de trabalho e a atenção integraram o modelo, o que se deu devido 

a seu maior poder explicativo em relação às demais. E destas, a memória de trabalho auditiva 

pode ser considerada a melhor preditora da habilidade de fluência verbal. Estes achados 

encontram respaldo na literatura (LEZAK et al., 2004; MALLOY-DINIZ et al., 2008), 

corroborando a noção do Teste de Fluência Verbal FAS como teste complexo do 

funcionamento executivo. 
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8.3.2 Explorando a resolução de testes complexos: Teste da Torre de Londres 

 

 Com o objetivo de verificar o efeito de cada uma das medidas efetuadas, ou seja, 

memória de trabalho auditiva (MTA_dic) e visual (MTV_it), flexibilidade cognitiva (TT_B-

A), controle inibitório (Ger_interf e GTRAmed_Interf), atenção seletiva/controle de 

interferência (StrMedA_TRinterf) e atenção (TAC-A-Total) sobre a habilidade de 

planejamento (representada pelo escore total no Teste da Torre de Londres _ Torre_Tot), 

realizou-se uma análise de regressão linear múltipla. Foram inseridas como variáveis 

explicativas os escores e TR‟s: MTA_dic, MTV_it, TT_B-A, Ger_interf, GTRAmed_Interf, 

StrMedA_TRinterf e TAC-A-Total. Optou-se pelo método Stepwise para seleção das 

variáveis que apresentassem melhor ajuste ao modelo.  

A Tabela 78 apresenta um sumário do modelo resultante da regressão. A análise 

possibilitou a identificação de um único modelo, composto pelo desempenho em memória de 

trabalho auditiva, que apresentou coeficiente de determinação (R
2
) igual a 0,086. Pode-se 

então dizer que este modelo é explicativo de aproximadamente 8,6% da variância em 

planejamento, conforme escore total do Torre de Londres. Deste modo, dentre as habilidades 

aqui avaliadas, a memória de trabalho auditiva pode ser tomada como a melhor preditora, 

podendo explicar até 8,6%, da habilidade de planejamento. O coeficiente de determinação 

ajustado para a população foi de 0,071; ou seja, analogamente à compreensão anterior, a 

variância na habilidade de memória de trabalho auditiva pode explicar até 7,1% da variância 

em planejamento. A Anova do modelo (tabela não apresentada) revelou que o ajuste do 

mesmo foi significativo a nível de p = 0,023. 

 

Tabela 78. Sumário dos modelos oriundos da Análise de Regressão _ Planejamento 

Modelo R R 
2
 

R 
2 

ajustado 

EP de 

estimativa 

Mudança 

em F 

p  

(mud. em F) 

1 0,294 0,086 0,071 2,910 5,486 0,023 
Modelo 1 – preditor: MTA_dic 

 

A inserção apenas da memória de trabalho no modelo explicativo não era esperada, 

porém o ocorrido encontra algum respaldo em outros estudos, como será discutido adiante. A 

Tabela 79 apresenta o coeficiente de regressão, não-estandardizado (B) e estandardizado 

(Beta), associado à variável preditora.  
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Tabela 79. Coeficientes de regressão não-padronizado e padronizado, estatísticas t e p, para a medida 

incluída no modelo, MTA_dic 

Modelo   

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizados t p 

    B EP Beta  

1 (Constant) 26,148 1,470   17,784 0,000 

  MTA_dic 0,303 0,129 0,294 2,342 0,023 

 

As estatísticas de resíduo, considerando o „Centered Leverage Value‟, e „Cook‟s 

Distance‟ não demonstram a existência de outliers. Também, as estatísticas de diagnóstico de 

multicolinearidade „Tolerance‟ e „VIF‟ não identificaram variáveis colineares; igualmente, o 

„Condition Index‟ (k) apresentou valores adequados, de modo que julgou-se que os resultados 

da análise de regressão podem ser interpretados com relativa segurança. 

Complementarmente e de forma exploratória, outras análises de regressão foram 

conduzidas nesta pesquisa. Na primeira delas, optou-se pela entrada forçada no modelo 

explicativo de todas as variáveis inseridas na análise, apresentadas no início dessa sub-seção. 

Porém, o modelo gerado não apresentou-se adequado, com a Anova revelando que seu ajuste 

não foi significativo (p = 0,236), ou seja, não se refutou a H0. Na segunda análise, manteve-se 

o método Stepwise para seleção das variáveis, porém excluiu-se a medida de memória de 

trabalho auditiva. Nestes moldes, o novo modelo explicativo foi composto, novamente, pela 

medida de memória de trabalho, porém desta feita, sua contraparte visual. Apesar disso, o 

poder explicativo do modelo (5,8%) foi menor em comparação ao original.  

Porém, a partir deste achado, optou-se por conduzir nova análise de regressão linear 

múltipla, porém forçando a entrada de ambas as medidas de memória de trabalho, de modo a 

verificar se a inserção da medida do subsistema visual poderia ampliar o poder explicativo do 

modelo original, ou se todo seu efeito estaria já sendo mediado pela medida auditiva. Nestes 

moldes, procedeu-se à análise de regressão hierárquica. A Tabela 80 apresenta um sumário 

dos modelos resultantes. 

 

Tabela 80. Sumário dos modelos oriundos da Análise de Regressão Hierárquica _ Planejamento 

Modelo R R 
2
 

R 
2 

ajustado 

EP de 

estimativa 

Mudança 

em F 

p  

(mud. em F) 

1 0,294 0,086 0,077 2,899 9,364 0,003 

2 0,348 0,121 0,103 2,859 3,837 0,053 
Modelo 1 – preditor: MTA_dic 

Modelo 2 – preditor: MTA_dic, MTV_it 

 



197 

 

Dois modelos foram gerados. No primeiro, apenas a medida de memória de trabalho 

auditiva foi incluída, explicando 7,7% da variância do desempenho em planejamento. O 

segundo modelo incluiu também a medida de memória de trabalho visual, o que elevou seu 

poder explicativo. A mudança na variância explicada foi marginalmente significativa (p = 

0,053) e o ajuste do modelo foi significativo (p = 0,002), de modo que ele foi tomado como o 

mais satisfatório, explicando até 10,3% da variância na performance no Torre de Londres. A 

Tabela 81 apresenta o coeficiente de regressão, não-estandardizado (B) e estandardizado 

(Beta), associado às variáveis inseridas no novo modelo.  

 

Tabela 81. Coeficientes de regressão não-padronizado e padronizado, estatísticas t e p, para as medidas 

incluídas no modelo hierárquico, MTA_dic e MTV_it 

Modelo   

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizados t p 

    B EP Beta  

2 (Constant) 25,484 1,160   21,960 0,000 

  MTA_dic 0,236 0,104 0,229 2,280 0,025 

 MTV_it 0,190 0,097 0,197 1,959 0,053 

 

Novamente, as estatísticas de resíduos e de diagnóstico de multicolinearidade 

mostraram-se dentro das faixas adequadas, de modo que pôde-se prosseguir à análise do 

modelo obtido com relativa segurança. Verificou-se que, apesar da inclusão da memória de 

trabalho visual, a medida auditiva continuou apresentando-se como a melhor preditora do 

desempenho no Torre de Londres. Apenas a título informativo, outras regressões hierárquicas 

foram testadas, inserindo isoladamente, após ambas as medidas de memória de trabalho, as 

outras variáveis. No entanto, nenhuma delas apresentou ajustes satisfatórios; apenas a 

inserção da medida de flexibilidade cognitiva elevou o poder explicativo do modelo para 

11,3%, porém este ganho não foi estatisticamente significativo (p = 0,139), de modo que 

optou-se pelo primeiro modelo hierárquico, julgado como mais adequado. 

Destarte, sintetizando esses resultados, as análises evidenciaram que a memória de 

trabalho foi a melhor preditora da performance em planejamento, sendo que o subsistema 

auditivo deteve o maior poder explicativo, seguido do subsistema visual. As demais 

habilidades não exerceram influência significativa sobre o desempenho no teste complexo.  

 Outros estudos já esboçaram alguns achados acerca das habilidades preditoras do 

desempenho em testes de planejamento. Em crianças, um estudo evidenciou que o 

desempenho no teste de Stroop foi forte preditor da eficiência de solução dos itens no Torre 

de Londres (HUIZINGA et al., 2006); resultado análogo ao encontrado com adultos, no qual 
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outro estudo revelou que a habilidade de inibição foi fundamental no desempenho, desta feita, 

no teste da Torre de Hanói (MYIAKE et al., 2000). Estes resultados convergem entre si, haja 

visto que o Teste de Stroop é muitas vezes referido também à avaliação da inibição, porém 

aparentemente divergem do achado da presente pesquisa.  

Esta discussão, no entanto, é bastante complexa, pois tais divergências podem estar 

atreladas aos testes utilizados à mensuração de cada habilidade, regras e instruções 

específicas, bem como aos tipos de escores utilizados. Por exemplo, no estudo de Huizinga e 

colaboradores (2006), os autores não conseguiram extrair, por meio da Modelagem de 

Equação Estrutural, uma variável latente “inibição”. Justificaram que tal fato era devido à 

versão específica do Teste de Stroop utilizado para avaliação deste construto, que conferia 

forte demanda sobre a memória de trabalho, portanto, inviabilizando a extração da variável 

latente correspondente. Não fica claro, portanto, o que de fato a versão do Teste de Stroop 

utilizada pelos autores está avaliando. Por extensão, tampouco fica claro o que está 

predizendo o desempenho no Torre de Londres. É possível que o modelo explicativo dos 

autores somente tenha incluído o Teste de Stroop como variável explicativa dada sua 

demanda de memória de trabalho, porém esta é uma questão que permanece aberta. Esta 

suposição corroboraria o achado desta pesquisa; tanto quanto o achado de Miyake e 

colaboradores (2000), acerca da inibição como melhor preditora do desempenho no Torre de 

Hanói, concorda com os postulados de Lezak e colaboradores (2004), que afirmam que este 

último instrumento apresenta maior complexidade do que o Torre de Londres, impondo maior 

carga sobre a capacidade de inibição de resposta frente às situações de conflito objetivo-sub-

objetivo deste teste. 

 O achado aqui evidenciado também encontra alguma sustentação no estudo de Pulos e 

Denzine (2005). Os autores investigaram quais habilidades poderiam influenciar o 

desempenho em tarefas de planejamento, também com recurso ao Torre de Londres. A 

despeito da ausência de correlações entre o desempenho neste teste e outras medidas do 

funcionamento executivo, apenas correlações com medidas de memória de trabalho foram 

evidenciadas. Enquanto a correlação com memória de trabalho verbal foi apenas baixa, esta 

foi moderada com a medida visual. Porém, ao contrário, no presente estudo, o subsistema 

auditivo ofereceu a melhor predição da habilidade de planejamento, seguido do visual. Em 

suas conclusões, aqueles autores referem que é possível que os indivíduos se utilizem de 

distintas estratégias para as soluções dos problemas impostos pelo teste e que estas podem 

demandar diferencialmente os subsistemas de memória de trabalho, ou até ambos (PULOS; 

DENZINE, 2005). Complementando esta compreensão, e pautando-se no resultado aqui 
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encontrado, para além de estratégias visuais, pode-se também hipotetizar que alguns sujeitos 

criam, mentalmente, instruções ou passos verbais para si próprios na resolução das tarefas 

(exemplo: „primeiro a verde para a direita; depois a azul no centro...‟). Este entendimento 

torna mais claro o papel predominante da memória de trabalho auditiva, como foi aqui 

evidenciado, na solução dos problemas do Torre de Londres. 

 Apesar de algum respaldo dos estudos anteriores e de sentido teórico, sobretudo no 

que tange à necessidade de manutenção e manipulação mental da informação (BADDELEY, 

2000) para gerar um plano de ação, há de se assumir que o poder preditivo da memória de 

trabalho evidenciado nesta pesquisa foi modesto. Novamente recorrendo a Pulos e Denzine 

(2005), na justificativa pela ausência de correlações entre as medidas de funcionamento 

executivo e o desempenho no Torre de Londres, os autores argúem que quando o 

planejamento online é permitido, a importância relativa de habilidades executivas seria 

minimizada. Esta é uma explicação aplicável também aos resultados aqui apresentados. É 

pertinente que estudos futuros investiguem esta questão. Por exemplo, a instrução poderia 

explicitar que o probando deve, inicialmente, planejar toda a ação para solução da tarefa e 

apenas após iniciá-la. Medidas de tempo de planejamento e tempo de execução, tal como 

sugerido por Krikorian e colaboradores (1994), podem aprimorar as mensurações da 

habilidade e trazer maiores esclarecimentos sobre a demanda da tarefa. 

Outro estudo que investigou a contribuição de outras habilidades sobre o desempenho 

no Torre de Londres encontrou que, enquanto a contribuição da memória de trabalho não foi 

significativa, a inteligência fluída foi o único preditor significativo de desempenho no teste de 

planejamento. Apesar disso, os autores concluíram que a performance no teste da Torre de 

Londres não pôde ser suficientemente explicada pelos outros domínios cognitivos 

(UNTERRAINER et al., 2004).  Neste estudo, apesar de modesta, a contribuição da memória 

de trabalho foi significativa, contrariando os achados de Unterrainer e colaboradores. No 

entanto, os estudos convergem na conclusão de que o desempenho no instrumento não foi 

explicado o bastante pelas outras habilidades avaliadas.  

Um último apontamento acerca do estudo de Unterrainer e colaboradores, porém, 

refere que mesmo seu resultado pode ser, em certa medida, questionado. Por exemplo, 

estudos, como o de Kane (2005), tem investigado a „atenção controlada‟, um  componente da 

memória de trabalho. Estes conceitos já foram apresentados na seção 1.1 desta dissertação. A 

„atenção controlada‟ por sua vez, guarda grande similaridade conceitual também com a 

inteligência fluida (Gf), tanto quanto a memória de trabalho correlaciona-se com Gf. Ou seja, 

a conclusão de Unterrainer e colaboradores de que a contribuição da memória de trabalho não 
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foi significativa pode estar atrelada à inclusão da inteligência fluida no modelo explicativo, 

cuja variância compartilhada mediou qualquer efeito que a memória de trabalho poderia 

exercer. Porém, do achado dos autores fica patente que Gf poderia ser a melhor preditora da 

habilidade de planejamento, com um poder explicativo superior ao da memória de trabalho. 

 Os resultados aqui encontrados corroboram a noção do Teste da Torre de Londres 

como um teste complexo (MYIAKE et al., 2000; STRAUSS et al., 2006), haja visto que o 

poder explicativo da memória de trabalho auditiva e visual foi bastante modesto. Assim, é 

provável, portanto, que outras habilidades influenciem esse desempenho, o que encontra 

respaldo nos apontamentos de Lezak e colaboradores (2004), e estudos futuros devem 

investigar esta questão.  

Em conjunto com os achados da sub-seção anterior, que investigou as demandas 

envolvidas no Teste de Fluência Verbal FAS, estes resultados revelaram que, de fato, as 

habilidades executivas podem contribuir de modo diferencial ao desempenho em tarefas 

complexas, tal como concluíram Miyake e colaboradores (2000). Enquanto a memória de 

trabalho auditiva e a atenção parecem especialmente implicadas na tarefa de fluência, apenas 

a memória de trabalho, tanto auditiva quanto visual, teve uma contribuição importante no 

desempenho em planejamento. Isso conduz também à conclusão de que ambos os testes 

complexos, e ambos destinados à avaliação do domínio das funções executivas, avaliam 

aspectos bastante distintos e dois fatos corroboram essa asserção: primeiro, ambos os testes 

correlacionaram com magnitude baixa, embora significativamente, entre si; segundo, a 

diferença em termos do poder explicativo dos modelos gerados pela análise de regressão para 

cada teste, do que se pode inferir que as demandas executivas requeridas no Teste de Fluência 

Verbal FAS e Teste da Torre de Londres são diferentes, com o primeiro figurando como uma 

medida mais genuína de funcionamento executivo propriamente, apesar de outras demandas 

nitidamente envolvidas. Resta, em relação a ambos os testes, investigar e delinear que outras 

demandas são estas.   
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

"Vivendo se aprende; mas o que se aprende mais,  

é só a fazer outras maiores perguntas". 

 

Guimarães Rosa 

 

 

À guisa de finalização desta pesquisa, é pertinente retomar os objetivos específicos 

propostos e verificar, à luz da discussão anteriormente esboçada, se e quais contribuições este 

trabalho pôde fomentar. Sendo assim, o primeiro objetivo intentou investigar evidências de 

validade dos instrumentos utilizados por meio de análise das mudanças no desempenho com a 

progressão da idade, bem como investigar as tendências desenvolvimentais das habilidades 

executivas avaliadas. Neste sentido, os dados aqui retratados permitiram identificar o 

desenvolvimento das diversas habilidades executivas com a progressão da idade, dos 6 até os 

14 anos. Com relação às habilidades específicas, verificou-se trajetórias desenvolvimentais 

levemente distintas. Apesar disso, na maioria das habilidades mensuradas, foi entre os 9 e 10 

anos de idade que se observou um crescimento mais íngreme, sugerindo que é a partir desta 

idade que as habilidades executivas iniciam um desenvolvimento mais evidente, até seu ápice 

na adolescência e vida adulta. 

Deste modo, o primeiro objetivo foi alcançado com sucesso, possibilitando delinear o 

desenvolvimento das habilidades executivas de memória de trabalho auditiva e visual, atenção 

seletiva, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, fluência verbal e planejamento em uma 

amostra de 6 a 14 anos de idade e, ao mesmo tempo, prover evidências de validade por meio 

da observação de mudança desenvolvimental aos diversos instrumentos utilizados. Cabe 

porém uma observação: de fato, na maioria dos instrumentos utilizados, foi a partir dos 9 e 10 

anos que se observou um pico de crescimento em relação aos participantes mais jovens. Tal 

fato pode ser compreendido em termos de que, nas crianças de 6 a 8 anos, estas habilidades 

sejam muito incipientes, o que de fato recebe corroboração da literatura, como foi 

contemplado na respectiva discussão. Porém, não se pode deixar se levantar a hipótese de que 

os testes aqui utilizados especificamente não sejam sensíveis o suficiente, e portanto 

devidamente adequados, para avaliação destas faixas etárias. Essa suposição deve ser 

investigada em estudos ulteriores, de modo que se possa, futuramente, oferecer instrumentos 
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apropriados à avaliação das diferentes faixas etárias. Os testes aqui empregados mostraram-se 

adequados, sobretudo, à avaliação das crianças mais velhas da amostra, a partir dos 9 e 10 

anos, e adolescentes. Ainda assim, outro ponto de merecido destaque e que complementa essa 

discussão refere ao modelo de desenvolvimento destas habilidades, que não necessariamente é 

linear. Por exemplo, seria de fato esperado um desenvolvimento dos 7 aos 8 e, após, aos 9 

anos?  

No que tange às diferenças entre gêneros, verificou-se que as meninas foram 

significativamente melhores que os meninos em memória de trabalho auditiva, fluência verbal 

e atenção alternada; mas ambos, meninos e meninas, desempenharam de modo análogo nas 

demais medidas, controle inibitório, atenção seletiva, memória de trabalho visual, 

flexibilidade cognitiva e planejamento. Cabe também destacar que a condução de algumas 

análises, cujas idéias surgiram no decorrer deste trabalho e por colaboração da banca na 

ocasião do exame de qualificação, não se mostrou viável e portanto, as mesmas não foram 

realizadas. Desta forma, não tendo se validado os pressupostos de normalidade e 

homogeneidade das variâncias nos grupos divididos em função da série escolar, não se 

procedeu à análise dos dados em função desta variável. Este feito poderia trazer interessantes 

discussões acerca dos efeitos diferenciais da idade e escolaridade sobre as variáveis 

dependentes em análise. No entanto, a condução dos testes não-paramétricos e a conseqüente 

impossibilidade do uso de testes de comparação de pares, não proveria dados suficientes para 

fomentar tal discussão.  

Atinente ao segundo objetivo proposto, este investigou evidências de validade dos 

instrumentos por meio da análise das correlações entre eles, bem como verificou como os 

diferentes testes se agrupam em fatores. De fato, pôde-se constatar diversas correlações entre 

as variáveis em análise e, sumariamente, evidenciou-se que a maioria das medidas executivas 

estavam correlacionadas, de baixa a moderadamente, entre si. A magnitude destas correlações 

também encontrou respaldo na literatura que já apresentava indícios tanto da unidade quanto 

da diversidade das funções executivas. A Análise fatorial retornou uma solução de dois 

fatores que encontrou algum respaldo na literatura, nos componentes do funcionamento 

executivo, planejamento e comportamento com propósito, de Lezak e colaboradores (2004). 

Aqui, novamente destaca-se a dificuldade inerente em transpor um modelo ou entendimento 

derivado de dados de adultos para achados com crianças e adolescentes e reitera-se a 

necessidade de maiores investigações no âmbito de uma „neuropsicologia do 

desenvolvimento‟. 
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O padrão de relacionamento entre as variáveis proveu, portanto, evidências de 

validade por relação com outras variáveis aos instrumentos, satisfazendo o segundo objetivo 

específico do estudo. Também, tanto as tendências de desenvolvimento antes esboçadas, 

como as relações encontradas, conduzem à mesma conclusão e corroboram a noção da 

multidimensionalidade das funções executivas. Esta concepção, por sua vez, conduziu ao 

terceiro e último objetivo específico do estudo. Ou seja, ao lidar com um construto 

multidimensional, uma avaliação pormenorizada deve preocupar-se em avaliar as habilidades 

específicas que o compõem. O que então, estariam mensurando os ditos testes complexos? 

 Tentando responder a esta questão, o estudo abarcou a investigação da contribuição 

relativa de cada habilidade das funções executivas sobre o desempenho em tarefas mais 

complexas, neste caso, o Teste de Fluência Verbal FAS e Teste da Torre de Londres. 

Consoante à literatura, os achados permitiram concluir que as habilidades executivas podem 

contribuir de modo diferencial ao desempenho na tarefa de fluência verbal e planejamento. Na 

primeira, verificou-se importante efeito da memória de trabalho auditiva e da atenção; na 

segunda, apenas a memória de trabalho, tanto auditiva quanto visual, estava implicada. Esse 

achado traz implicações diretas à avaliação neuropsicológica das funções executivas, pois ao 

utilizar um teste complexo como medida geral do funcionamento executivo, é pertinente 

conhecer quais aspectos especificamente o teste está medindo. Obviamente, esses resultados 

não esgotam as demandas das tarefas. Muito provavelmente outras habilidades, executivas e 

não executivas, estão implicadas em seus desempenhos e estudos devem averiguar essa 

questão com maior profundidade. Porém, considerando o que havia sido inicialmente 

proposto, conclui-se que este terceiro objetivo foi alcançado satisfatoriamente. 

Como toda investigação científica, esta possui suas limitações. Entre elas cita-se a 

perda expressiva de sujeitos com a exclusão de outliers. As maiores perdas se deram nos 

testes de aplicação coletiva, de forma que este modo de aplicação deve ser revisto em estudos 

futuros. Na maioria dos casos, os sujeitos, sobretudo os mais jovens da amostra, tiveram 

dificuldade em compreender a instrução, o que teria sido detectado e retificado em uma 

situação de avaliação individual. Outra limitação refere-se à ausência de adultos, ou ao menos 

jovens adultos, na amostra, o que daria maior subsídio à discussão acerca do desenvolvimento 

das habilidades executivas até a adolescência e desta até a idade adulta. Dos resultados aqui 

apresentados, qualquer referência de que estas habilidades estejam já desenvolvidas na 

adolescência, apesar do subsídio teórico, deve ser tomada com cautela, haja a ausência de um 

grupo de adultos que permita empiricamente essa comparação. Também a não validação dos 
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pressupostos de normalidade e homogeneidade restringiu algumas análises e pode ser 

apontado neste parágrafo como mais uma limitação do estudo. 

A despeito das limitações assinaladas, a dissertação proveu tributos consoantes ao seu 

objetivo geral, contribuir à futura disponibilização de instrumentos válidos para a avaliação 

das funções executivas. Desta forma, fortalece e amplia o escopo de evidencias de validade 

dos diversos instrumentos, já esboçadas em estudos anteriores para o Teste de Memória de 

Trabalho Auditiva e Teste de Memória de Trabalho Visual, Teste de Atenção por 

Cancelamento, Teste de Trilhas – partes A e B, Teste de Stroop Computadorizado, Teste de 

Geração Semântica, Teste de Fluência Verbal FAS e Teste da Torre de Londres (ASSEF, 

2005; BERBERIAN, 2007; BERBERIAN et al., 2005; CAPOVILLA; DIAS, 2008; 

CAPOVILLA; DIAS, 2009; COZZA, 2005; DIAS et al., 2008; MENEZES, 2008; 

MONTIEL, 2005). Cabe nota que estudos futuros devem ter cautela na comparação de seus 

achados com os desta pesquisa, haja visto que a maioria dos instrumentos aqui utilizados são 

computadorizados, devendo ser consideradas especificidades inerentes a esse tipo de 

avaliação. 

Tendo-se derivado evidências de validade aos diversos instrumentos e de posse do 

conhecimento acerca das tendências de desenvolvimento das diversas habilidades executivas 

mensuradas, é possível ampliar a aplicação destes instrumentos a outras amostras e, 

principalmente, identificar alterações e desvios em relação ao desenvolvimento normal, que 

foi aqui esboçado. Isto traz a possibilidade do uso destes instrumentos junto a populações com 

síndromes e transtornos diversos. No âmbito dos distúrbios do desenvolvimento, por exemplo, 

a avaliação de tais funções pode colaborar à compreensão dos comprometimentos específicos 

associados a cada quadro, subsídio fundamental ao delineamento do programa de intervenção 

mais adequado. 

Esta pesquisa não tem a pretensão de encerrar qualquer questão aqui abarcada, ao 

contrário, intenta levantar novas questões que possam aprofundar estes achados e provar sua 

contribuição. Deste modo, pesquisas futuras podem ampliar a faixa etária abarcada neste 

estudo, investigando o curso desenvolvimental das habilidades executivas até a vida adulta; 

evidências de validade por relação com outras variáveis podem ser ampliadas com recurso a 

critérios externos (e.g. grupos clínicos compostos por crianças com autismo, Síndrome de 

Down, TDAH versus grupo controle); evidências de validade ecológica podem ser 

investigadas com relação a medidas de funcionamento no dia-a-dia. Estudos que investiguem 

o perfil executivo associado a diferentes quadros patológicos também são relevantes e além, 

novos instrumentos devem ser desenvolvidos ou adaptados e validados, sobretudo destinados 
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à avaliação de crianças em idades precoces, de pré-escolares até aproximadamente 9 anos, de 

modo a lançar luz sobre o desenvolvimento inicial destas habilidades. Também os testes 

complexos carecem maior investigação, de modo a esclarecer as demandas impostas por estas 

tarefas, face à multidimensionalidade das funções executivas. Ao final, mais perguntas do que 

respostas foram oferecidas. 

Por fim, ao término da introdução teórica desta dissertação, aludiu-se à carência de 

instrumentos válidos para avaliação das distintas habilidades das funções executivas no 

Brasil, sobretudo em crianças e adolescentes. Analogamente, também mencionou-se que 

poucos estudos nacionais tem se prestado à investigação das tendências de desenvolvimento 

destas habilidades. Perante esta constatação, esse estudo presta sua contribuição no 

preenchimento de uma lacuna no instrumental e literatura nacionais e espera-se que ele possa 

também fomentar idéias e contribuir a pesquisas futuras. A ciência é cumulativa. A soma 

destes esforços deve gerar conhecimento que possa ser convertido em ferramentas e soluções 

úteis e construtivas à sociedade. 
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11 ANEXOS 

 



 

 

ANEXO I. Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido empregado na presente 

pesquisa, entregue aos participantes. 

 



 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto de pesquisa: Validade de instrumentos para avaliar funções executivas em 

alunos do ensino fundamental 

 

 

Eu, ______________________________________________________________, RG 

______________________, abaixo assinado, responsável pelo menor 

________________________________________, data de nascimento ___/___/______, dou 

meu consentimento livre e esclarecido para autorizar a participação do referido menor no 

projeto de pesquisa supracitado, sob a responsabilidade de Natália Martins Dias, aluna do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia da Universidade São Francisco, sob 

orientação da pesquisadora Dra. Alessandra Gotuzo Seabra Capovilla.  

O objetivo da pesquisa é buscar por evidências de validade de instrumentos para 

avaliação das funções executivas em estudantes da 1ª à 8ª série do ensino fundamental. Serão 

aplicados à criança/adolescente instrumentos psicológicos para avaliar habilidades tais como 

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

Todos os instrumentos serão aplicados na própria escola das crianças/adolescentes, durante o 

período escolar regular, com a autorização prévia da diretora da escola. Esta aplicação não 

oferece qualquer risco conhecido para as crianças, apesar de poder causar fadiga. Somente 

participarão da pesquisa as crianças/adolescentes que voluntariamente concordarem em 

responder aos instrumentos.  

Os dados pessoais do menor serão mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos 

através da pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, expostos 

acima, incluída sua publicação na literatura científica especializada. 

Obtive as informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre a 

participação do menor acima citado na referida pesquisa, sabendo que tanto eu quanto o 

menor estamos livres para interrompê-la a qualquer momento. 

Poderei entrar em contato com a psicóloga Natália Martins Dias sempre que julgar 

necessário pelo telefone (11) 4534-8040, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade São Francisco pelo mesmo telefone. 

Este Termo de Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em 

meu poder e a outra, com o pesquisador responsável. 

 

 

Profª Dra. Alessandra G. S. Capovilla  Natália Martins Dias 

Universidade São Francisco, Itatiba-SP   Universidade São Francisco, Itatiba-SP 

Telefone: (11) 4534-8040    Telefone: (11) 4534-8040 

  

 

Itatiba, ____ de ____________ de 2008. 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do responsável 



 

 

ANEXO II. Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido entregue aos diretores 

das escolas participantes na presente pesquisa. 

 



 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto de pesquisa: Validade de instrumentos para avaliar funções executivas em 

alunos do ensino fundamental 

 

 

Eu, _________________________________, RG ____________________, na função 

de _____________________ do(a) ______________________________________, abaixo 

assinado, dou meu consentimento livre e esclarecido para autorizar o desenvolvimento, nesta 

Instituição, do projeto de pesquisa supracitado, sob a responsabilidade de Natália Martins 

Dias, aluna do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia da Universidade São 

Francisco, sob orientação da pesquisadora Dr. Alessandra Gotuzo Seabra Capovilla. 

O objetivo da pesquisa é buscar por evidências de validade de instrumentos para 

avaliação das funções executivas em estudantes da 1ª à 8ª série do ensino fundamental. Serão 

aplicados à criança/adolescente instrumentos psicológicos para avaliar habilidades tais como 

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

Todos os instrumentos serão aplicados na própria escola das crianças/adolescentes, durante o 

período escolar regular. Esta aplicação não oferece qualquer risco conhecido para as crianças, 

apesar de poder causar fadiga. Somente participarão da pesquisa as crianças/adolescentes que 

voluntariamente concordarem em responder aos instrumentos e cujos responsáveis assim 

autorizem. 

Os dados pessoais das crianças/adolescentes participantes serão mantidos em sigilo e os 

resultados gerais obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os 

objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua publicação na literatura científica 

especializada. 

Obtive as informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre a 

participação dos alunos desta instituição na referida pesquisa, sabendo que tanto eu quanto os 

alunos e seus responsáveis estamos livres para interrompê-la a qualquer momento. 

Poderei entrar em contato com a psicóloga Natália Martins Dias sempre que julgar 

necessário pelo telefone (11) 4534-8040, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade São Francisco pelo mesmo telefone. 

Este Termo de Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em 

poder desta Instituição e a outra, com o pesquisador responsável. 

 

 

Profª Dra. Alessandra G. S. Capovilla  Natália Martins Dias 

Universidade São Francisco, Itatiba-SP   Universidade São Francisco, Itatiba-SP 

Telefone: (11) 4534-8040     Telefone: (11) 4534-8040 

  

 
 

Itatiba, ____ de ____________ de 2008. 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do Responsável pela Instituição 

 

 



 

 

ANEXO III. Súmula dos instrumentos utilizados e respectivas habilidades avaliadas, 

contendo descrição dos diversos escores em termos de siglas e suas correspondências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Teste Habilidade 

Avaliada 

Escore 

Siglas Correspondências 

Teste de 

Memória de 

Trabalho 

Auditiva (MTA) 

Memória de 

Trabalho 

Auditiva 

MTA_dic Número de sequências corretas 

MTA_dgl Número de dígitos lembrados em 

qualquer ordem 

Teste de 

Memória de 

Trabalho Visual 

(MTV) 

Memória de 

Trabalho Visual 

MTV_it Número de itens ou sequências 

corretas 

MTV_mat Número de matrizes corretas 

Teste de Stroop 

Computadorizado 

 

 

Atenção  

Seletiva 

Str_p1 escore na 1ª parte do teste 

Str_p2 escore na 2ª parte do teste 

Str_p3 escore na 3ª parte do teste  

Str_Tot escore total no teste 

Str_interf Efeito de interferência em termos de 

escore (escore na parte 3 - escore na 

parte 2) 

StrMed_TR2 TR médio na 2ª parte do teste 

StrMed_TR3 TR médio na 3ª parte do teste 

StrMed_TRint Efeito de interferência em termos de 

TR (TR na 3ª - TR na 2ª parte) 

StrMedA_TR2 TR médio na 2ª parte do teste 

considerando somente itens acertados 

StrMedA_TR3 TR médio na 3ª parte do teste 

considerando somente itens acertados 

StrMedA_TRint Efeito de interferência em termos de 

TR, considerando itens acertados 

Teste de Geração 

Semântica 

Controle 

Inibitório 

Ger_tot escore total no teste 

Ger_alta escore na condição de alta seleção 

Ger_bx escore na condição de baixa seleção 

Ger_interf efeito de interferência em termos de 

escore (escore na condição de alta - 

escore na condição de baixa seleção) 

GTRmed_tot TR médio total 

GTRmed_alta TR médio em alta seleção 

GTRmed_bx TR médio em baixa seleção 

GTRmed_interf Efeito de interferência em termos de 

TR (TR em alta - TR em baixa 

seleção) 

GTRAmed_tot TR médio total considerando somente 

itens acertados 

GTRAmed_alta TR médio em alta seleção 

considerando somente itens acertados 

GTRAmed_bx TR médio em baixa seleção 

considerando somente itens acertados 

GTRAmed_interf Efeito de interferência em termos de 

TR (TR em alta - TR em baixa 

seleção) considerando somente itens 

acertados.  



 

 

Teste de Atenção 

por 

Cancelamento 

(TAC) 

Atenção seletiva 

(partes 1 e 2) e 

alternada  

(parte 3) 

TAC1-A escore em acertos na parte 1 do TAC 

TAC1-E Número de erros na parte 1 do TAC 

TAC1-S Número de ausências na parte 1 do 

TAC 

TAC2-A escore em acertos na parte 2 do TAC 

TAC2-E Número de erros na parte 2 do TAC 

TAC2-S Número de ausências na parte 2 do 

TAC 

TAC3-A escore em acertos na parte 3 do TAC 

TAC3-E Número de erros na parte 3 do TAC 

TAC3-S Número de ausências na parte 3 do 

TAC 

TAC-A –Total escore total em acertos no TAC 

TAC-E-Total número total de erros 

TAC-S-Total número total de ausências 

Teste Trilhas – 

partes A e B 

Flexibilidade 

Cognitiva 

 

TTA_lt-Total escore na parte A do Teste de Trilhas, 

letras total 

TTA_num-total escore na parte A do Teste de Trilhas, 

números total 

TTA-Total escore total na parte A 

TTB_Con escore em conexões no Teste de 

Trilhas parte B 

TTB_Seq em sequências no Teste de Trilhas 

parte B 

TTB_Total escore total no Teste de Trilhas parte B 

TT_B-A escore derivado (escore total na parte 

B - escore total na parte A) 

Teste de Fluência 

Verbal FAS 

Fluência  

Verbal 

Fl_F escore na letra F  

Fl_A escore na letra A 

Fl_S escore na letra S 

Fl_Total escore total no Teste de Fluência. 

Teste da Torre de 

Londres 

Planejamento Torre_2 escore em tarefas de 2 movimentos 

Torre_3 escore em tarefas de 3 movimentos 

Torre_4 escore em tarefas de 4 movimentos 

Torre_5 escore em tarefas de 5 movimentos 

Torre_Tot escore total no instrumento 

 

 


