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RESUMO 

DIAS, N. M. Desenvolvimento e avaliação de um programa interventivo para promoção de funções 

executivas em crianças. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do 

Desenvolvimento, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2013. 
 

As funções executivas (FE) compõem um conjunto de processos cognitivos e metacognitivos 

fundamentais ao controle e à regulação do comportamento, emoção e cognição. Estudos 

internacionais têm enfatizado a relevância destas funções à aprendizagem e comportamento 

autorregulado e delineado programas de intervenção para promover o desenvolvimento destas 

habilidades. Porém, a mesma ênfase não tem ocorrido no âmbito nacional. Este projeto objetiva (1) 

desenvolver o Programa de Intervenção sobre a Autorregulação e Funções Executivas (PIAFEx) e 

(2) testar sua eficácia em uma amostra de crianças. Na primeira parte do estudo, foram 

desenvolvidas as atividades do programa e o mesmo foi submetido à avaliação de juízes. A revisão 

subsequente originou a versão final do PIAFEx, que conta com 43 atividades distribuídas em 10 

módulos básicos e um complementar. Suas atividades proporcionam oportunidades em que a 

criança pode praticar comportamentos adaptativos e autorregulados em uma série de situações e 

contextos. Na segunda parte do estudo, a amostra final foi constituída por 138 crianças de pré-escola 

e 1º ano do Ensino Fundamental, com idade média de 5,5 anos, matriculadas em duas escolas 

públicas do estado de SP. Além das crianças, participaram 10 professoras, sendo cinco de classes do 

Educação Infantil e cinco de 1º ano. Destas, quatro classes (duas de cada nível escolar) constituíram 

o Grupo Experimental (GE) e seis classes (três de cada nível escolar), o Grupo Controle (GC). O 

PIAFEx foi aplicado e avaliado ao longo de três etapas: pré-teste, intervenção e pós-teste. No pré-

teste, todas as crianças foram avaliadas no Simon Task, Teste de Stroop Semântico, Teste de Trilhas 

para pré-escolares, Escala de Maturidade Mental Colúmbia (EMMC) e Teste de Vocabulário por 

Imagens Peabody. Pais e professores responderam ao Inventário de Funcionamento Executivo 

Infantil (IFEI) e a questionários (QPa para pais e QPr para professores) de informações básicas 

sobre a criança e sobre o professor. Na etapa de intervenção, as professoras do GE foram orientadas 

e supervisionadas na aplicação das atividades do PIAFEx. Elas próprias conduziram as atividades, 

diariamente, em sala de aula. O GC permaneceu com as atividades escolares regulares. No pós-teste, 

foi repetido o mesmo procedimento do pré-teste, com exceção da EMMC e dos questionários QPa e 

QPr, e foi realizada entrevista com as professoras do GE. Foram conduzidas Ancovas, tendo o 

desempenho em cada índice de cada instrumento no pós-teste como variável dependente e o mesmo 

desempenho no pré-teste como covariante, separadamente para cada nível escolar. As análises 

evidenciaram ganhos da intervenção sobre os desempenhos em atenção e inibição, medidas pelos 

testes de desempenho, para as crianças da Educação Infantil e sobre atenção, inibição e flexibilidade 

cognitiva, medidas pelos testes de desempenho, e planejamento e memória de trabalho, aferidos 

pelo IFEI, para as crianças do 1º ano. Houve ganho na habilidade de vocabulário apenas para o GE 

do 1º ano e nenhum ganho da intervenção sobre a velocidade de nomeação, como esperado visto 

que a intervenção não se propôs a desenvolver tal habilidade. Análises de regressão mostraram que 

variáveis socioeconômicas, familiares e da escola/professor contribuem ao desenvolvimento da 

habilidade de flexibilidade cognitiva, ainda que apenas variáveis individuais figuraram como 

preditoras das medidas de inibição. Estas análises também sugeriram que a participação na 

intervenção pôde suplantar os efeitos de variáveis socioeconômicas, familiares e atrelas à 

escola/professor, corroborando os efeitos da intervenção evidenciados a partir das Ancovas. A 

análise de conteúdo das entrevistas realizadas com as professoras do GE evidenciou suas percepções 

a respeito de ganhos na capacidade de organização, planejamento, disciplina, interação e manejo de 

conflitos entre as crianças. O estudo possibilitou o desenvolvimento e contribui à disponibilização 

de um procedimento de intervenção inédito no Brasil. Adicionalmente, evidenciou sua 

aplicabilidade em distintos níveis escolares e sua eficácia em promover o desenvolvimento das FE 

em crianças pré-escolares e no início do Ensino Fundamental, promovendo contribuições profícuas 

ao diálogo entre neuropsicologia e educação, a partir de uma concepção preventiva. 

Palavras-chave: Prevenção; educação infantil; desenvolvimento sóciocognitivo; autorregulação. 
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ABSTRACT 

DIAS, N. M. Development and assessment of an interventive programme for executive function 

promotion in children. Doctorate Thesis, Development Disabilities Program, Mackenzie Presbiterian 

University, Sao Paulo, 2013. 

 
Executive functions (EF) are a set of cognitive and metacognitive processes fundamental to the 

control and regulation of behavior, emotion and cognition. International studies have emphasized 

the importance of these functions to learning and self-regulated behavior and designed 

intervention programs to promote the development of these skills. However, the same emphasis 

has not occurred nationally. This project aims to (1) develop the Early Intervention Program on 

Executive Functioning (PIAFEx) and (2) to test its efficacy in a sample of children. In the first 

part of the study, we developed the program activities and the same was submitted to the judges. 

A subsequent review led to the final version of the PIAFEx, which has 42 activities divided into 

10 basic modules and a supplement. Their activities provide opportunity in which children can 

practice adaptive and self-regulated behaviors in a variety of situations and contexts. In the second 

part of the study, the final sample consisted of 138 children of preschool and 1st year of 

elementary school, with an average age of 5.5 years, enrolled in two public schools in the state of 

SP. Besides children, 10 teachers participated, five of preschool classes and five of 1st grade. Of 

these, four classes (two from each grade level) constituted the experimental group (EG) and six 

classes (three from each grade level), the Control Group (CG). The PIAFEx was implemented and 

evaluated over three stages: pretest, intervention and posttest. In the pretest, all children were 

assessed at Simon Task, Semantic Stroop Test, Trail Making Test for preschoolers, Columbia 

Mental Maturity Scale (CMMS) and Peabody Picture Vocabulary Test. Parents and teachers 

responded to the Children Executive Functioning Inventory (CHEXI) and questionnaires (QPA 

for parents and QPR for teachers) about child and teacher’s basic informations. In the intervention 

stage, the teachers of GE were instructed and supervised in the implementation of the activities of 

the PIAFEx. The teachers conducted the activities daily in the classroom. The GC remained with 

the regular activities. At posttest, the same procedure of the pretest was repeated, except for the 

EMMC and questionnaires QPR and QPA, and an interview was performed with the EG teachers. 

ANCOVAs were conducted, with each performance index of each instrument in the posttest as the 

dependent variable and the same performance in the pretest as covariate, separately for each grade 

level. The analyzes showed gains of the intervention on performance in attention and inhibition, 

measured by performance tests, for preschool children and on attention, inhibition and cognitive 

flexibility, measured by performance tests, and planning and working memory, as measured by 

CHEXI for children from 1st grade. There were gains in vocabulary skill only to EG from 1st 

grade and no gain on the naming speed, as expected since the intervention did not aim to develop 

such skill. Regression analyzes showed that socioeconomic, family and school / teacher variables 

contribute to the development of cognitive flexibility skills, even only individual variables figured 

as predictors of measures of inhibition. These analyzes also suggest that participation in the 

intervention may outweigh the effects of socioeconomic, family and school / teacher variables, 

confirming the effects of the intervention evidenced from ANCOVAs. A content analysis of the 

interviews with the teachers of the EG showed their perceptions of gains in organizational skills, 

planning, discipline, interaction and conflict resolution among children. The study enabled the 

development and contributes to providing an unprecedented intervention procedure in Brazil. 

Furthermore, the research showed its applicability in different grade levels and its effectiveness in 

promoting the development of EF in preschoolers and children in early elementary school, 

promoting fruitful contributions to the dialogue between neuropsychology and education, from a 

preventive view. 

 

Keywords: Prevention; childhood education; sociocognitive development; self-regulation. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Ter a capacidade de controlar seu comportamento, cognição e emoção, engajando-se 

de forma voluntária em atividades e regulando sua atuação face às exigências do meio é uma 

habilidade fundamental para que o indivíduo possa se adequar e funcionar adaptativamente 

em uma sociedade que impõe a seus integrantes cada vez maiores desafios e demandas. 

Quando esta capacidade falha, o indivíduo pode experimentar uma série de dificuldades de 

ordem cognitiva ou comportamental que podem conduzir a fracasso acadêmico, profissional e 

social. Ele se torna inadequado, não consegue fazer planos, dificilmente termina uma tarefa, é 

desatento ou impulsivo, por exemplo. 

Remediar déficits executivos causados por lesões ou disfunções neurológicas tem sido 

foco de estudos e intervenções cognitivas e neuropsicológicas já há alguns anos. Porém, e 

quando não há um déficit? Seria possível adotar uma abordagem preventiva em 

neuropsicologia/psicologia cognitiva? Dentro desta concepção, o foco do investigador e/ou 

profissional passa a ser o desenvolvimento. Ou seja, sua atuação deve prover oportunidades 

para que a habilidade em foco se desenvolva em toda sua potencialidade. Não se trata de 

antecipar etapas, mas de garantir estimulação e suporte adequados para que a habilidade seja 

experienciada e praticada, dentro de seu estágio atual de desenvolvimento. Esta é a concepção 

que deu origem a esta tese. Seu objetivo é desenvolver um programa de intervenção para a 

promoção das funções executivas, direcionado para crianças em idade pré-escolar e início do 

Ensino Fundamental, e testar sua eficácia. Além, a tese se propôs a investigar a influência de 

variáveis sócioeconômicas, familiares, individuais e da escola sobre o desempenho das 

crianças em medidas executivas, de modo a contribuir para a uma maior compreensão do 

efeito de variáveis ambientais sobre o desenvolvimento das funções executivas em crianças. 

O programa desenvolvido foi aplicado pelas próprias professoras a seus alunos, no 

contexto de sala de aula. E, a despeito de, em ciência, estudos mais controlados serem 

necessários e das limitações que se podem enumerar deste delineamento quase-experimental, 

este é, em ultima instância, o local e o contexto no qual a eficácia de modelos de intervenção 

precisa ser avaliada. Este projeto, que se ancora em um modelo preventivo, reflete a 

preocupação do grupo de pesquisa, compartilhada por sua autora, em prover contribuições 

profícuas ao estudo e à prática da intervenção psicológica. 
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1. FUNÇÕES EXECUTIVAS E CONSTRUTOS CORRELATOS: 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

O termo funções executivas designa um conjunto de processos cognitivos e 

metacognitivos, cuja atuação integrada possibilita a orientação e gerenciamento de funções 

cognitivas e comportamentais, possibilitando o engajamento do indivíduo em 

comportamentos complexos e direcionados a metas. Pondera-se que estas funções não 

caracterizam um construto unitário, mas abarcam uma série de habilidades que atuam em 

consonância às exigências e demandas ambientais, compreendendo a atenção seletiva, 

controle inibitório, flexibilidade cognitiva, a atualização e manipulação da informação na 

memória de trabalho, o planejamento e o monitoramento das ações em andamento 

(GAZZANIGA; IVRY; MANGUN., 2006; LEZAK; HOWIESON; LORING, 2004; 

MALLOY-DINIZ; SEDO; FUENTES; LEITE, 2008). Evidências empíricas também 

suportam a noção de não-unitariedade das habilidades executivas (DIAS, 2009) e apontam 

para três componentes principais que compõem tais funções: a flexibilidade cognitiva, o 

controle inibitório e a memória de trabalho (MIYAKE; FRIEDMAN; EMERSON; WITZKI; 

HOWERTER, 2000). 

Dentre as habilidades elencadas acima, uma fundamental ao funcionamento adaptativo 

e orientado a um propósito é a atenção seletiva. Ela permite 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, ao 

possibilitar a filtragem de informação relevante em um dado momento, a atenção permite 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). Outra habilidade, que 

pode ser compreendida como um mecanismo de filtragem complementar à atenção seletiva é 

o controle inibitório. Tal processo possibilita inibir estímulos irrelevantes ou distratores, tanto 

quanto inibir a emissão de resposta a estes estímulos. Ao inibir estímulos irrelevantes à 

solução de um dado problema, a atuação deste mecanismo de inibição minimiza a demanda 

sobre o processamento da informação (GAZZANIGA et al., 2006). Por outro lado, sua 
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atuação na inibição da resposta cognitiva ou comportamental emitida em direção ao estímulo, 

seja antes de seu início ou já em seu curso, prove ao indivíduo a 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). A 

relevância desta habilidade está justamente em proporcionar ao indivíduo o controle sobre sua 

ação e atenção face às contingências do meio (DAVIDSON; AMSO; ANDERSON; 

DIAMOND, 2006; GIL, 2002), i.e., refere-se ao pensar antes de executar a ação (DAWSON; 

GUARE, 2010). 

Outra habilidade fundamental ao funcionamento executivo é a flexibilidade cognitiva. 

É requerida em situações novas ou que imponham a necessidade de mudança de regras ou de 

respostas e meios alternativos para a resolução de um problema. Ou seja, 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). Deste modo, a 

flexibilidade envolve a importante capacidade de adaptar-se às mudanças do meio 

(DAWSON; GUARE, 2010). Por sua vez, a memória de trabalho ou operacional é 

responsável pela manutenção temporária da informação e, além, este sistema permite uma 

série de operações mentais, mantendo ativa e integrando a informação a estímulos ambientais 

e conhecimentos anteriores oriundos da memória de longo prazo, possibilitando sua 

manipulação e transformação, de modo a caracterizar um espaço de ‘processamento online’ 

(BADDELEY, 2000; GAZZANIGA et al., 2006; LEZAK et al., 2004; MALLOY-DINIZ et 

al., 2008). 

Integrando muitas dessas habilidades, está o planejamento, entendido como base 

imprescindível ao comportamento complexo. Requer a identificação do objetivo e o 

desenvolvimento de subobjetivos, delimitando passos hierárquicos que conduzam até o alvo, a 

previsão das consequências de suas escolhas e a necessária determinação dos passos 

necessários para atingir cada subobjetivo. Durante todo este processo, faz-se também 

pertinente o monitoramento da consecução dos diversos passos vias ao alvo final 

(GAZZANIGA et al., 2006). Vê-se desta breve descrição que o planejamento é componente 

cognitivo central a qualquer tarefa de resolução de problemas, sobretudo aquelas que 

envolvem soluções originais, novas ou não rotineiras (KRIKORIAN; BARTOK; GAY, 1994) 

e que requeiram a identificação e a organização de uma série de ações e elementos vias à 

realização do objetivo (LEZAK et al., 2004). Ou seja, a habilidade de planejamento, 

diferentemente das outras habilidades executivas previamente descritas, caracteriza um 
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processo complexo. Sua atuação depende, em certo grau, da ação integrada de outras funções 

(DIAS, 2009; DIAS; SEABRA, 2012; LEZAK et al., 2004). 

No nível superior desta rede de controle executivo, atuando de forma integrada às 

funções supracitadas, está a habilidade de monitoramento. O desempenho efetivo do 

comportamento complexo e direcionado a metas está assim atrelado à capacidade do 

indivíduo em efetuar um automonitoramento e, por conseguinte, regular e corrigir o curso de 

seu comportamento e cognição (LEZAK et al., 2004). 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, deste modo, 

modular a atividade de outras áreas corticais, facilitando ou inibindo seu engajamento em 

direção à resolução do conflito ou correção do erro (GAZZANIGA et al., 2006). 

Uma descrição bastante detalhada de cada uma destas habilidades, assim como dos 

paradigmas e testes usados à sua avaliação pode ser encontrada em Dias (2009), a dissertação 

de mestrado da presente autora. Um ponto importante a se destacar refere que, apesar de 

algum consenso na literatura no que tange às habilidades supracitadas enquanto integrantes 

das funções executivas, outras ainda são apontadas por distintos autores. Entre elas, pode-se 

citar a tomada de decisão e categorização (MALLOY-DINIZ et al., 2008), priorização, 

organização, manejo do tempo, atenção sustentada, iniciação e persistência em direção ao 

objetivo, além da metacognição,  regulação e controle emocional (DAWSON; GUARE, 2010; 

MELTZER, 2010a). Uma breve explanação acerca destes conceitos se faz pertinente. 

Na tomada de decisão há envolvimento de forte demanda emocional; 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 consideração dos aspectos 

sociais e morais atrelados à escolha ou decisão a ser tomada (MALLOY-DINIZ et al., 2008). 

Para Dawson e Guare (2010), a tomada de decisão já está integrada ao conceito de 

planejamento, por exemplo, quando o indivíduo deve decidir o que é importante, ou não, para 

desempenhar determinada tarefa. No tocante à categorização, apesar da sua demanda 

executiva, como implicação de atenção seletiva e flexibilidade, há também a exigência sobre 

processos como formação de conceitos, abstração e raciocínio indutivo e dedutivo 

(MALLOY-DINIZ et al., 2008). Assim, vê-se que estas habilidades integram e dependem de 

outras, executivas e não executivas, e podem ser consideradas como processos complexos.  

A priorização refere-se à capacidade de separar ideias principais de detalhes ou ordenar 

a informação com base em sua importância relativa para desempenhar determinada tarefa ou 
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resolver um problema. Relacionada a esta habilidade está também a organização, que pode ser 

compreendida como a competência de sistematizar informações ou materiais necessários à 

execução da tarefa (DAWSON; GUARE, 2010; MELTZER, 2010b) e, ainda, a habilidade de 

manejo do tempo, que se refere à capacidade de estimar o tempo disponível para realizar uma 

tarefa e de alocá-lo adequadamente (DAWSON; GUARE, 2010). Desta breve delimitação 

pode-se inferir que estas são habilidades fundamentais ao planejamento da ação, integrando 

esta última competência. 

Outra habilidade apontada pelos autores como pertencente ao escopo das funções 

executivas é a atenção sustentada (DAWSON; GUARE, 2010), que alude à capacidade do 

indivíduo em manter ou sustentar por um período prolongado de tempo a atenção sobre o 

estímulo, mantendo assim uma resposta consistente ao longo de uma atividade contínua 

(LEZAK et al., 2004). Dawson e Guare também apontam a iniciação, ou seja, a habilidade de  

iniciar uma tarefa, e a persistência em direção ao objetivo, i.e., a capacidade de seguir em 

direção a um objetivo apesar de outras demandas ou competidores, como funções que 

integram o funcionamento executivo. 

Por sua vez, a metacognição é definida por Dawson e Guare (2010) como a habilidade 

de observar os próprios processos de pensamento e por Rosário, Núñes e González-Pienda 

(2007a) como a habilidade de avaliar e monitorar continuamente os próprios processos 

mentais e também comportamentais. Ou seja, o indivíduo deve manejar seus processos 

cognitivos para avaliar sua própria performance e, deste modo, refletir sobre seu progresso em 

direção a um objetivo pré-determinado (BAGNATO; MELTZER, 2010). E, de fato, 

corroborando a ideia desta habilidade enquanto uma competência hierarquicamente superior 

em uma rede de controle executivo, Meltzer (2010b) afirma que a metacognição subjaz o uso 

dos próprios processos executivos, ou seja, teria um papel no controle destas habilidades. Esta 

concepção guarda grande sobreposição ao conceito de monitoramento (GAZZANIGA et al., 

2006; LEZAK et al., 2004), acima apresentado. 

De fato, todas essas habilidades estão envolvidas no estabelecimento de objetivos e no 

direcionamento dos comportamentos do indivíduo para atingir tais metas. Essas funções 

permitem ao indivíduo organizar seu comportamento e cognição em função das exigências do 

meio, monitorar e regular sua conduta (DAWSON; GUARE, 2010; MELTZER, 2010a, 

2010b), o que corrobora a definição de funções executivas adotada por outros autores 

(GAZZANIGA et al., 2006; GIL, 2002; LEZAK et al., 2004; MALLOY-DINIZ et al., 2008). 

Diferentemente, porém, Dawson e Guare (2010) e Meltzer (2010a) incluem em seu 

entendimento de funções executivas os aspectos emocionais. Para os primeiros autores, 
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manejar as próprias emoções é um ponto relevante para se alcançar objetivos ou controlar e 

direcionar seu comportamento, habilidade que eles designam como controle emocional. Já 

Meltzer adota a definição de Stein (2010) acerca da regulação emocional, compreendendo-a 

como um processo complexo caracterizado pela expressão de emoções de forma controlada. 

Para a autora, a autorregulação emocional é uma habilidade executiva distinta que inclui a 

capacidade de reconhecer e nomear as próprias emoções, mas, sobretudo, de manejar sua 

intensidade e modular sua expressão de forma adaptativa em consonância com os vários 

contextos sociais. 

Assim, a despeito da discussão teórica acerca das habilidades que integram o 

funcionamento executivo, uma concepção integrativa do construto denota que as funções 

executivas orientam e gerenciam competências cognitivas, emocionais e comportamentais 

(DAWSON; GUARE, 2010; GAZZANIGA et al., 2006; LEZAK et al., 2004; MALLOY-

DINIZ et al., 2008; MELTZER, 2010a; STRAUSS, SHERMAN; SPREEN, 2006). Em 

conjunto, tais processos permitem o controle e a regulação flexível do comportamento e da 

atividade mental humana. 

 

 

1.1.  O conceito de autorregulação 

 

 

 Uma habilidade relacionada às funções executivas e que, nos últimos anos, vem 

ganhando ênfase na literatura é a autorregulação. Refere-se a um conjunto de processos 

comportamentais e cognitivos fundamentais ao ajustamento e adaptação do indivíduo, o que 

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

emocional e cognitivo (BLAIR; DIAMOND, 2008). Inclui a habilidade de se concentrar, 

inibir comportamentos impulsivos ou inadequados e atuar de forma autônoma 

(DUCKWORTH; AKERMAN; MACGREGOR; SALTER; VORHAUS, 2009), ou seja, 

permite ao indivíduo comportar-se de modo deliberado e, assim, controlar suas próprias 

ações. E, apesar de integrarem um todo, diferentes aspectos autorregulatórios podem ainda ser 

destacados, como a autorregulação comportamental, que se refere ao controle do ato/resposta 

motora; emocional, que alude à capacidade de expressar emoções de forma controlada, e a 

autorregulação cognitiva, que envolve o controle dos próprios processos cognitivos. Como 

será visto adiante, há mesmo evidências de que estas três dimensões da autorregulação não se 
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desenvolvem simultaneamente (BODROVA; LEONG, 2007).  

 Um ponto relevante ao entendimento da autorregulação, porém, refere que esta 

habilidade não diz respeito apenas à capacidade de inibir um comportamento inadequado, mas 

integra também a capacidade de engajar-se em ações intencionais. Deste modo, a criança 

autorregulada é capaz de pensar antes e agir depois. Sabe-se também que algumas atividades 

podem facilitar a emergência destas habilidades em crianças ainda em idade pré-escolar, a 

exemplo do uso da fala privada e o engajamento na regulação do comportamento de outras 

crianças, atividades propostas em programas como o ‘Tools of the mind’ (BODROVA; 

LEONG, 2001; 2007).  

 Autores como Rosário, Núñes e González-Pienda (2007a) sugerem ainda um 

desdobramento do conceito de autorregulação, o qual denominam de autorregulação da 

aprendizagem. Este se refere à capacidade de monitorar, regular e controlar as próprias 

cognições, o estado motivacional e os comportamentos, consoantes à execução ou 

aprendizagem de uma tarefa, tornando a criança progressivamente mais autônoma neste 

processo. Complementam que a criança capaz de autorregular seus processos de 

aprendizagem não somente é capaz de elaborar e seguir planos, mas tem a habilidade de se 

adaptar de modo flexível a diversas situações; ela é capaz de mobilizar comportamentos e 

recursos cognitivos que sejam adequados e coerentes às especificidades do contexto de 

aprendizagem. Vê-se aqui a sobreposição do conceito de autorregulação ao de funcionamento 

executivo; mobilizar comportamentos indica que estas ações são deliberadas, 

intencionalizadas, o que envolve a atuação das funções executivas. E mais, comportamentos 

que sejam ‘adequados ao contexto de aprendizagem’ elicia o engajamento de habilidades 

específicas, entre elas flexibilidade e controle inibitório. Os mesmos autores aludem também 

que a literatura oferece distintas abordagens ao conceito de autorregulação; o ponto de 

convergência entre elas, porém, refere-se à autonomia. A criança autorregulada é capaz de 

executar tarefas de forma independente, sem a necessidade do controle imposto externamente 

pelo adulto, pois é capaz de controlar e regular seu próprio comportamento (BLAIR; 

DIAMOND, 2008; BODROVA; LEONG, 2007; ROSÁRIO et al., 2007a). 

 Desta compreensão, pode-se observar uma similaridade e mesmo relativa sobreposição 

dos conceitos de autorregulação e de funções executivas. De fato, Blair e Diamond (2008) e 

Diamond, Barnett, Thomas e Munro (2007) reconhecem a sobreposição entre estes construtos. 

Apontam, porém, algumas especificidades entre os estudos de ambos. Para os autores, as 

pesquisas sobre o funcionamento executivo têm se atido quase exclusivamente sobre aspectos 

relacionados ao controle cognitivo, utilizando-se principalmente de medidas objetivas, 
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enquanto que os estudos sobre a autorregulação têm seu foco principal sobre as situações 

sociais e emocionais, porém não se atendo somente sobre a inibição de emoções disruptivas, 

mas encorajando a expressão de emoções saudáveis. Estes estudos também têm preferido e 

utilizado como instrumento de medida escalas e relatos de pais e professores. De fato, o termo 

autorregulação parece preferido na literatura sóciocognitiva (BODROVA; LEONG, 2001; 

2007; ROSÁRIO et al., 2007a), enquanto que ‘funções executivas’ prevalece  na literatura 

cognitiva e neuropsicológica cognitiva, denotando a ênfase no processamento de informação 

(DAWSON; GUARE, 2010; DIAMOND et al., 2007; GAZZANIGA et al., 2006; LEZAK et 

al., 2004; MELTZER, 2010a). Desta compreensão, vê-se que a diferença entre os construtos 

parece ser mais de cunho metodológico, mais do que conceitual propriamente.  

A aproximação e a interação de áreas formalmente diferentes são destacadas por 

alguns autores como um dos grandes avanços na compreensão da ciência do desenvolvimento 

(BERNIER; CARLSON; DESCHÊNES; MATTE-GAGNÉ, 2012). Também Hofmann, 

Schmeichel e Baddeley (2012) ressaltam os recentes esforços para unir as áreas que 

tradicionalmente têm liderado as pesquisas em funções executivas e autorregulação, a 

psicologia cognitiva e a psicologia social e da personalidade, respectivamente. Esses autores 

entendem que as facetas das funções executivas, especialmente memória de trabalho, inibição 

e flexibilidade cognitiva, poderiam subservir a autorregulação. Especificamente, delimitam 

três componentes do comportamento autorregulado: 1) representação mental de padrões de 

pensamento/sentimento/comportamento; 2) motivação para investir esforço para deslocar-se 

de um estado atual para o padrão; e 3) capacidade suficiente para realizar este deslocamento. 

As funções executivas subserviriam principalmente o terceiro componente do comportamento 

autorregulado. Neste sentido, a despeito das diferentes visões teóricas e abordagens que os 

estudos têm dado a estes conceitos, ambos podem ser tomados como complementares, haja 

vista relativa sobreposição entre eles. 

 

 

1.2.  As funções executivas e o contexto escolar 

 

 

As funções executivas exercem grande impacto sobre a capacidade do indivíduo de 

aprender novas informações (BODROVA; LEONG, 2007). Prejuízo nestas habilidades 

também pode acarretar um comprometimento significativo na acurácia e eficiência do 

desempenho escolar. Para indivíduos com tais prejuízos escrever, sumariar, tomar notas, ler e 
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compreender textos complexos pode ser particularmente difícil (MELTZER, 2010b). Isto 

pode ocorrer por que indivíduos com déficits executivos frequentemente experimentam uma 

sobrecarga de informações, desorganizam-se e não conseguem iniciar ou retomar a tarefa. 

Como consequência, seu desempenho em diversas áreas fica comprometido e suas notas não 

refletem sua real habilidade intelectual (MELTZER; BAGNATO, 2010). 

Tarefas escolares em geral, como compreensão de leitura, escrita, solução de 

problemas matemáticos, sumariar um pequeno texto, tomar notas e executar projetos de  

longo prazo, requerem a organização e integração de múltiplas habilidades. Gradativamente, 

ao longo da progressão escolar, o sucesso acadêmico passa a depender grandemente da sua 

habilidade de planejar e priorizar tarefas, manejar tempo, organizar materiais e informações, 

mudar de abordagem de modo flexível, monitorar seu progresso e refletir sobre seu trabalho 

(MELTZER, 2010b; MELTZER; BASHO, 2010). Exemplificando esta questão, Kincaid e 

Trautman (2010) mencionam a importância da memória de trabalho para a aprendizagem e 

para o desempenho escolar. Esta habilidade permite que a informação, seja auditiva, visual ou 

escrita, possa ser sustentada por tempo suficiente e integrada para permitir a compreensão de 

uma sequência de palavras e ideias. Também possibilita que o indivíduo retenha fatos e ideias 

de modo que possa formulá-los em linguagem expressiva, seja sob a forma de discurso verbal, 

seja como sentenças e parágrafos escritos. Ou seja, a memória de trabalho tem grande 

importância aos processos de compreensão auditiva e de leitura, expressão escrita, além de 

problemas matemáticos, entre outros. Desta forma, prejuízos nesta habilidade podem afetar de 

modo significativo o desempenho escolar. Na mesma linha de argumentação, Meltzer e 

Bagnato (2010) relevam que a flexibilidade cognitiva também tem um papel fundamental na 

aquisição de competências matemáticas, estando relacionada à habilidade da criança em 

processar múltiplas representações de forma flexível.  

Assim, quando as funções executivas não se desenvolvem adequadamente, podem 

conduzir a algumas dificuldades em diversos contextos. Apenas como ilustração, Dawson e 

Guare (2010) oferecem uma súmula a respeito das alterações executivas e seus consequentes 

comportamentais. Por exemplo, uma criança com prejuízo na habilidade de inibição pode 

frequentemente interromper a aula ou ter dificuldade em esperar a sua vez, apresentando 

comportamentos de impulsividade; alterações na memória de trabalho poderiam estar 

relacionadas ao esquecimento de trabalhos e de prazos, de informações importantes ou 

materiais; uma pobre atenção sustentada poderia ser causa da dificuldade em completar 

tarefas no tempo previsto, interrupções da atividade antes de chegar ao fim ou de mudança 

frequente de atividades; por sua vez, prejuízo na iniciação poderia levar a uma inércia, com a 
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necessidade de incentivo ou de dicas para iniciar uma tarefa. Crianças com alterações na 

flexibilidade permanecem rígidos em seus padrões de pensamento, não tentam diferentes 

abordagens para resolver um problema e podem ficar ansiosas com mudanças nos planos ou 

rotinas; aquelas com dificuldade de planejamento podem experimentar problemas com 

projetos de longo prazo, não conseguir nem fazer, nem seguir um plano. Comprometimento 

no manejo de tempo poderia estar atrelado a uma dificuldade de completar tarefas no prazo 

previsto, estas crianças podem experimentar dificuldade em se ajustar quando surgem novas 

tarefas; aquelas com prejuízo na organização podem apresentar mesa, materiais e mesmo 

ideias desorganizadas, não conseguindo, por exemplo, produzir um texto ou uma narrativa 

organizada e coerente; enquanto que indivíduos com problemas na persistência em direção a 

objetivos caracterizam-se por evitar tarefas desafiadoras e frequentemente não retornam à 

tarefa quando a mesma é interrompida. Por fim, alterações no controle emocional poderiam 

acarretar comportamento caracterizado por birras frequentes e superreação a problemas 

pequenos, podendo também estar relacionado a manifestações de ansiedade; enquanto uma 

pobre habilidade metacognitiva levaria à não percepção de como outros reagem a seu 

comportamento ou se este está ajustado ou não ao meio. Cabe destacar que os exemplos dos 

autores, acima mencionados, retratam alterações nas habilidades executivas, o que não é, 

necessariamente, o caso de crianças em idade pré-escolar, nas quais estas habilidades estão 

ainda em curso de desenvolvimento. 

A despeito das distintas alterações e comportamentos resultantes hipotetizados por 

Dawson e Guare (2010), todas irrompem o comportamento adaptativo e deliberado em 

direção a uma meta, com prejuízo ao funcionamento adaptativo do indivíduo. Este sumário 

mostra a pertinência e a necessidade da prática de atividades ou ensino de estratégias que 

possam engajar e fomentar o desenvolvimento das funções executivas. De fato, há evidências 

que sugerem que quando o ensino explícito destas habilidades é endereçado em conjunto com 

instruções de leitura, escrita, matemática ou outras áreas de conteúdo, é possível estimular, 

desenvolver e engajar processos executivos em sala de aula (MELTZER, 2010b; MELTZER; 

BASHO, 2010). A literatura também aponta que, já em idades precoces, em crianças pré-

escolares, intervenções para promover desenvolvimento das funções executivas têm se 

mostrado eficazes (BARNETT et al., 2008; BODROVA; LEONG, 2001; 2007; DIAMOND 

et al., 2007), embora ainda não existam dados empíricos oriundos de estudos longitudinais 

que mostrem se e o quanto estas intervenções podem impactar o comportamento e 

desempenho destas crianças em idades posteriores, nos anos escolares. Corroborando a 

necessidade de estudos na área, a experiência clínica sugere que, quando estudantes são 
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pressionados a atender demandas de seu ambiente de aprendizagem sem, no entanto, possuir 

estratégias e conhecimento de como fazê-lo, ou seja, sem ter suas habilidades executivas 

estimuladas e desenvolvidas para dar conta de tais exigências, surgem sentimentos de 

frustração, ansiedade e sobrecarga, tornando ainda mais complexo a estas crianças atingir as 

expectativas acadêmicas (KRISHNAN; FELLER, 2010). 

O estudo longitudinal de Liew, Mactigue, Barrois e Hughes (2008) apresenta 

resultados que também apontam nesta direção. Os autores avaliaram e seguiram por três anos 

733 crianças. Verificaram que suas habilidades autorregulatórias medidas no primeiro ano 

escolar contribuíam de modo bastante significativo para seu senso de autoeficácia e 

desempenho acadêmico em leitura no segundo e terceiro anos escolares, respectivamente. Os 

autores explicam que a autorregulação influi diretamente na abordagem da criança para 

aprender, daí sua relação com o desempenho; ao mesmo tempo, permite à criança ter uma 

experiência de sucesso em sua aprendizagem e realização, o que contribui para construção de 

um senso de autoeficácia. Seus resultados suportam a importância de esforços para 

desenvolver precocemente habilidades autorregulatórias. 

No Brasil, estudos também proveram algumas evidências do papel de habilidades 

executivas sobre a competência aritmética e de leitura. Em amostra de crianças de 1ª a 4ª série 

do Ensino Fundamental, habilidades executivas foram capazes de explicar 64,3% da variância 

em uma medida de aritmética; por outro lado, em crianças mais velhas, de 5ª à 8ª série, a 

variância explicada caiu para 11,3%. Esse resultado sugere que, no início da escolarização 

formal e da aprendizagem da aritmética, há maior demanda sobre as habilidades executivas, 

pois os procedimentos de cálculo ainda não estão automatizados (DIAS; SEABRA, em 

preparação). No que tange à compreensão de leitura, outro estudo mostrou que, controlado o 

efeito do reconhecimento de palavras, a inserção das habilidades executivas no modelo levou 

a um pequeno aumento de seu poder explicativo, ou seja, as habilidades executivas 

contribuíram com 6,6% da variância em compreensão de leitura (DIAS; TREVISAN, 2011) e, 

especificamente sobre o reconhecimento de palavras isoladas, outro estudo revelou que a 

memória de trabalho auditiva contribui com variância única e significativa a esta habilidade, 

apesar de modesta quando comparada, por exemplo, à consciência fonológica (SEABRA; 

DIAS, 2012).  

Também há vastas evidências na literatura de que alterações nas funções executivas, 

resultantes de lesões neurológicas ou disfunções, sobretudo as que afligem o córtex pré-

frontal, podem ocasionar diversos transtornos comportamentais desadaptativos (DIAS; 

MENEZES; SEABRA, 2010; GARCÍA-MOLINA, 2008; SABOYA; FRANCO; MATTOS, 
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2002). Ademais, alterações no controle executivo têm sido documentadas em uma diversidade 

de casos, incluindo o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade __ TDAH (ASSEF, 

2005; MATTOS, 2003), transtornos globais do desenvolvimento (ORSATI; 

SCHWARTZMAN; BRUNONI; MECCA; MACEDO, 2008; STEELE; MINSHEW; LUNA; 

SWEENEY, 2007), transtornos de aprendizagem (DIAS; TREVISAN; MENEZES; GODOY; 

SEABRA, 2011), quadros neurológicos, como a epilepsia (LEVAV, 2008) e em crianças 

prematuras de baixo peso ao nascimento (CUEVAS; WAISBURG, 2008). Para além da 

relevância destas habilidades à aprendizagem (BODROVA; LEONG, 2007; DUCKWORTH 

et al., 2009) e de evidências empíricas de que as funções executivas estão relacionadas com o 

desempenho escolar (CAPOVILLA; DIAS, 2008), estudos também apontam para um papel 

importante destas funções para o desenvolvimento sócioemocional da criança (RIGGS; 

JAHROMI; RAZZA; DILLWORTH-BART; MUELLER, 2006), para seu autoconceito e 

senso de autoeficácia (DUCKWORTH et al., 2009). Somados, todos estes fatos endossam 

ainda mais a pertinência de estudos que se dediquem à compreensão das funções executivas, 

sua avaliação e ao desenvolvimento de programas de intervenção. 
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DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES EXECUTIVAS 
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2. DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES EXECUTIVAS 

 

 

O substrato neuroanatomofisiológico das funções executivas envolve principalmente o 

córtex pré-frontal. Esta estrutura, localizada anteriormente à área pré-motora do lobo frontal, 

guarda múltiplas e recíprocas conexões com inúmeras estruturas do encéfalo, corticais e 

subcorticais. Estas conexões compõem uma rede integrada, mutuamente interativa, na qual 

diversas regiões cerebrais participam, porém em que 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. Ou seja, considera-se a 

concepção de uma rede funcional, na qual o córtex pré-frontal atua como um general ou 

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

assumindo posição central na rede de controle executivo (ELLIOT, 2003; GAZZANIGA et 

al., 2006; MALLOY-DINIZ et al., 2008). 

O córtex pré-frontal é geralmente dividido em três áreas: o córtex pré-frontal lateral ou 

dorsolateral, implicado nos mecanismos de memória de trabalho, filtragem dinâmica da 

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

flexibilidade cognitiva; o córtex cingulado anterior, que suporta a operação de um sistema 

atencional executivo, monitorando a execução da tarefa pelas demais regiões cerebrais; e a 

área ventromedial, também designada por córtex orbitofrontal, envolvida no processamento 

de aspectos emocionais e mesmo relacionada à personalidade e comportamento social 

(DAMÁSIO, 1994; GAZZANIGA et al., 2006; GIL, 2002; LENT, 2001; MALLOY-DINIZ et 

al., 2008). Ou seja, além da delimitação anatômica, há também uma segregação funcional em 

que diferentes regiões do córtex pré-frontal mediam distintos aspectos do comportamento 

adaptativo (ELLIOT, 2003). 

Considerando os aspectos maturacionais, o córtex pré-frontal é uma aquisição 

filogênica dos mamíferos e encontra-se mais desenvolvido na espécie humana do que em 

qualquer outra. Tanto sob uma perspectiva filogênica, quanto ontogênica, seu curso 

maturacional segue uma direção similar, i.e., é a estrutura cerebral a atingir maturação mais 

tardiamente no ciclo vital e este amadurecimento está relacionado ao desenvolvimento das 

funções executivas (DAWSON; GUARE, 2010; ESTÉVEZ-GONZÁLEZ; GARCÍA-

SÁNCHEZ; BARRAQUER-BORDAS, 2000; PAPAZIAN; ALFONSO; LUZONDO, 2006). 

A mielinização, por exemplo, inicia-se em estágios precoces do desenvolvimento e, 
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especificamente nos lobos pré-frontais, continua até início da vida adulta, quando esta região 

cerebral atinge maturidade. Interessantemente, o curso temporal deste processo maturacional, 

assim como de suas conexões subcorticais, encontra alta correspondência com o curso de 

desenvolvimento das funções executivas (DAWSON; GUARE, 2010; MAHONE; 

SILVERMAN, 2008). E, para além das mudanças estruturais, também alterações no padrão 

de funcionamento neurológico têm sido relacionadas ao desenvolvimento destas habilidades. 

Dados de neuroimagem sugerem que o desenvolvimento das funções executivas 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; 

enquanto que dados eletrofisiológicos apontam que o desenvolvimento destas habilidades 

pode estar atrelado a uma diminuição na latência e amplitude do componente N2 com a 

progressão da idade, além de maior frontalização da fonte de atividade (DURSTON; CASEY, 

2006; LAMM; ZELAZO; LEWIS, 2006). 

Dawson e Guare (2010) apontam ainda outros marcos maturacionais que seriam 

pertinentes à compreensão do desenvolvimento das funções executivas. Citam, por exemplo, 

o aumento na substância cinzenta, caracterizado principalmente pelo crescimento no número 

de sinapses, cujo pico se daria antes dos cinco anos, havendo uma subsequente redução destas 

conexões, chamada poda neuronal. Um segundo período de crescimento da substância 

cinzenta se inicia novamente entre 11 e 12 anos, seguido de novo episódio de poda. Segundo 

os autores, estes períodos de crescimento caracterizam-se por fases de rápido aprendizado e 

desenvolvimento, enquanto que na redução subsequente haveria a consolidação das novas 

capacidades e aprendizados adquiridos. Ressaltam que, particularmente o crescimento 

sináptico que se dá no início da adolescência, ocorre primeiramente nos lobos frontais, o que 

para os autores é relevante, pois permite ao indivíduo melhores condições de lidar com as 

novas demandas da adolescência e vida adulta.  

Referindo-se de modo mais específico à faixa etária mais próxima da abarcada neste 

estudo, autores como Zelazo e Müller (2002) e Tsujimoto (2008) concordam que importantes 

mudanças, no que tange ao desenvolvimento do córtex pré-frontal, ocorrem nos anos pré-

escolares e, como referência, destacam a faixa etária dos dois até aproximadamente os cinco 

anos de idade. Como exemplo destas mudanças, os autores mencionam a mielinização de 

fibras, que se inicia no período pós-natal e continua até a vida adulta; o aumento na 

conectividade inter-henisférica, cujo pico se dá entre três e seis anos, e o aumento na 

densidade neural e sináptica, com pico por volta do primeiro ano de vida, com diminuição 

entre dois e sete anos, porém permanecendo ainda elevado até essa idade, quando se inicia um 
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declínio até aproximadamente os 16 anos, quando atinge nível equivalente ao do adulto. 

Todos estes aspectos estão relacionados ao aumento de volume de substância cinzenta e 

branca.  

Tsujimoto (2008) também destaca que, sobretudo o aumento no volume da substância 

cinzenta, observado já em idades precoces, relaciona-se à formação de circuitos neurais. O 

autor sugere que a formação destes circuitos estaria subjacente à especialização e organização 

funcional do córtex pré-frontal. Ou seja, amparado em estudos comportamentais (resultados 

de testagem e relações entre desempenhos em diferentes grupos etários) e de neuroimagem 

(ressonância magnética funcional e espectroscopia), o autor argue que, em crianças mais 

jovens, como entre cinco e seis anos, determinadas habilidades executivas, como memória de 

trabalho e inibição, compartilhariam alguns sistemas neurais, ao passo que os mesmos estudos 

sugerem que em crianças mais velhas, como entre oito e nove anos, diferentes sistemas 

passariam a ser recrutados para realização de tarefas que exijam estas habilidades. Ou seja, ao 

longo da infância, haveria uma diferenciação dos sistemas neurais. O autor faz a seguinte 

distinção: em um cérebro imaturo, diferentes funções específicas (relacionadas, porém, a um 

mesmo domínio, a exemplo das funções executivas) seriam processadas em um sistema neural 

comum. Por outro lado, um cérebro maduro possuiria uma organização funcional em que, 

apesar de circuitos compartilhados, funções específicas podem ser relacionadas a substratos 

neurais específicos. De fato, esta afirmativa é corroborada por estudos que consistentemente 

apontam uma mudança no padrão de ativação neuronal ao longo da infância, com aumento de 

atividade em regiões focais (fine-tuned) e diminuição ou supressão de atividade em outras 

regiões com o avanço da idade (DURSTON; CASEY, 2006; TSUJIMOTO, 2008; ZELAZO; 

MÜLLER, 2002). 

Assim, considerando o longo período de ocorrência de todas estas mudanças 

maturacionais, tanto estruturais quanto funcionais, Tsujimoto (2008) afirma que o córtex pré-

frontal é ainda imaturo em crianças e, por isso, tem grande potencial para mudanças flexíveis 

a partir de sua interação com o meio, ou seja, com o aprendizado e prática. Essa visão é 

compartilhada por Dawson e Guare (2010) que, amparados nas evidências sobre períodos de 

aumento e redução na substância cinzenta e formação de circuitos neurais, concluem que a 

expressão ‘use ou perca’ também se aplica aos lobos frontais. Essa proposição refere que 

conexões neurais que são utilizadas são mantidas, enquanto que aquelas não usadas são 

descartadas e perdidas nos períodos de poda. Ou seja, a prática e exercício de habilidades 

executivas seriam importantes para desenvolver mecanismos neurais que irão suportar estas 

habilidades durante a adolescência e vida adulta. Sua conclusão deixa clara a importância de 
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pais e professores em auxiliar e orientar o desenvolvimento destas habilidades. Esta 

concepção é sobretudo interessante, pois ilustra que, para além de fatores genéticos e 

neurológicos, o desenvolvimento das funções executivas é influenciado pelo ambiente social: 

crianças que vivem em ambientes desorganizados, cujos pais têm dificuldades de 

planejamento, terão maior probabilidade de apresentarem prejuízos executivos (DAWSON; 

GUARE, 2010).  

É difícil, porém, delimitar um período crítico em que interações com o ambiente, a 

exemplo de programas de intervenção ou interações na escola e família, poderiam influenciar 

mais direta e intensamente o desenvolvimento do córtex pré-frontal e das funções executivas. 

Possivelmente, esta janela de desenvolvimento perdure por toda a infância até meados da 

adolescência. Ainda assim, algumas inferências sobre esta questão são possíveis, apesar de 

necessitarem de comprovação empírica. Por exemplo, considerando que a densidade neural e 

sináptica e a formação de circuitos (volume de substância cinzenta) permanecem elevadas até 

aproximadamente os sete anos de idade, com declínio após essa faixa etária até a adolescência 

(Tsujimoto, 2008), na concepção de Dawson e Guare (2010) estes circuitos deveriam ser 

estimulados/utilizados neste período de desenvolvimento ou, após isso, seriam naturalmente 

perdidos. Assim, uma hipótese que parece plausível é a de que intervenções poderiam ser 

mais eficazes se endereçadas a crianças até esta faixa etária, em torno de sete anos. Neste 

estudo, participaram crianças com idades de cinco para seis e seis para sete anos e 

investigações futuras poderão contemplar outras faixas etárias, de modo a abordar 

experimentalmente essa questão. Apesar da asserção de Diamond (2012), de que as funções 

executivas podem ser desafiadas e melhoradas a qualquer idade, é possível que intervenções 

específicas, aplicadas a crianças com idades também específicas, possam ter resultados 

diferenciados, não só devido a aspectos maturacionais, mas também ambientais associados ao 

nível escolar e às expectativas em relação a crianças em diferentes idades. Em 

complementaridade a estes apontamentos sobre a maturação do córtex pré-frontal, faz-se 

pertinente abordar evidências sobre o trajeto de desenvolvimento das funções executivas.  

Há na literatura relativo consenso com relação ao curso desenvolvimental destas 

habilidades. Em geral, considera-se que as funções executivas desenvolvam-se ao longo da 

infância, em um longo trajeto até a adolescência ou mesmo a vida adulta. Também há 

concordância entre os estudos da área de que as habilidades executivas seguem tendências 

desenvolvimentais distintas, com habilidades mais simples, como a atenção seletiva, já 

desenvolvidas mais precocemente, no início da adolescência; enquanto que habilidades mais 

complexas, a exemplo da memória de trabalho, atingem maturação mais tardiamente, na vida 
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adulta inicial (DAVIDSON et al., 2006; DIAS, 2009; DIAS; SEABRA, 2009; DURSTON; 

CASEY, 2006; GONSALEZ, 2008; HUIZINGA; DOLAN; VAN DER MOLEN, 2006; 

MALLOY-DINIZ et al., 2008). Uma revisão extensa sobre a temática está disponível em Dias 

(2009). 

Estes achados, porém, podem conduzir a um equívoco comum: de que, se estas 

habilidades apenas estão desenvolvidas na adolescência ou vida adulta inicial, não seria 

possível abordá-las em etapas precoces, na infância. Isso é corroborado pelo conhecimento de 

que o córtex pré-frontal, substrato das funções executivas, é a estrutura cerebral a atingir 

maturação mais tardiamente no ciclo vital, como fora revisado no tópico anterior. Uma 

advertência a esta argumentação se faz, então, importante: o fato do córtex pré-frontal 

alcançar maturidade apenas na adolescência ou vida adulta, não sugere que ele não seja 

funcional durante etapas prévias do desenvolvimento; da mesma forma que a asserção de que 

as funções executivas possuem um longo trajeto desenvolvimental e encontram-se 

estabelecidas mais tardiamente no ciclo vital, não significa que elas inexistam em estágios 

precoces do desenvolvimento humano, apesar de serem incipientes.    

De fato, apesar de evidências tanto de que o córtex pré-frontal é a estrutura cerebral a 

atingir maturação mais tardiamente (PAPAZIAN et al., 2006), quanto de que, analogamente, 

as funções executivas teriam um longo trajeto desenvolvimental, até a adolescência ou mesmo 

vida adulta (MALLOY-DINIZ, et al., 2008), o desenvolvimento inicial destas habilidades 

parece ocorrer bastante precocemente (BODROVA; LEONG, 2007; DAWSON; GUARE, 

2010; DIAMOND, 2006; GARCÍA-MOLINA; ENSEÑAT-CANTALLOPS; TIRAPU-

USTÁRROZ; ROIG-ROVIRA, 2009; ROSÁRIO et al., 2007a; PAPAZIAN et al., 2006). 

Por exemplo, em artigo de revisão, Papazian e colaboradores (2006) delimitaram 

alguns importantes períodos de desenvolvimento destas habilidades. Segundo estes autores, já 

aos 12 meses de idade se inicia lentamente a aquisição das funções executivas, com um 

aumento progressivo em algumas destas habilidades com a idade. Também García-Molina e 

colaboradores (2009) revisaram uma série de estudos e descreveram a emergência e 

desenvolvimento das habilidades executivas nos cinco primeiros anos de vida. Os autores 

concluíram que, embora muito incipientes e altamente susceptíveis a alterações, as 

habilidades executivas iniciam seu curso desenvolvimental por volta do primeiro ano de vida. 

Nos primeiros três anos emergem habilidades básicas, que passam por um processo de 

integração dos três aos cinco anos, idade na qual as crianças já seriam capazes de formular e 

utilizar regras mais complexas para regular sua própria conduta. 



21 

 

Segundo Dawson e Guare (2010), a primeira habilidade a emergir é a inibição, 

aproximadamente aos 12 meses de idade. Tal função é a primeira etapa para o autocontrole, 

pois permite à criança a escolha entre responder ou não responder a determinado evento. Sem 

inibição, torna-se difícil fazer planos e manejar o comportamento para um objetivo. Porém, 

esta habilidade é ainda muito incipiente e, como apresentado por Bodrova e Leong (2007), até 

os três anos de idade os comportamentos infantis ainda são predominantemente espontâneos, 

refletindo reações ao ambiente. Ainda não há uma inibição eficiente da resposta inadequada e 

não há entendimento sobre as consequências do comportamento. Entre quatro e cinco anos, as 

crianças tornam-se progressivamente mais capazes de inibir a reação inicial e agir de modo 

mais ponderado. Nesta faixa etária, desenvolvem-se as habilidades de focalizar a atenção e 

recordar-se de algum evento de forma deliberada, ignorar distratores, postergar gratificação, 

interromper um comportamento inadequado, agressivo por exemplo, e agir de modo 

‘adaptativo’, adequando seu comportamento às demandas e regras sociais, inclusive 

controlando suas emoções.  

Nesta idade, as crianças também se tornam capazes de avaliar o produto de suas ações 

em relação a critérios tanto externos, como por exemplo ‘terminei a tarefa que o professor 

passou’, quanto internos, como ‘meu desenho ficou muito bonito’, o que se refere a um 

importante aspecto metacognitivo do controle executivo. Podem ainda distinguir entre o que 

devem ou não fazer, que comportamentos são ou não adequados e sentem desconforto na 

transgressão, o que significa que são capazes de compreender, apesar de nem sempre capazes 

de seguir, as regras que lhes são impostas (ROSÁRIO et al., 2007a). 

Ainda neste período, a partir de três até aproximadamente os cinco anos de idade, as 

crianças passam a precisar cada vez menos da presença e da manipulação física do objeto para 

pensar sobre ele. Ou seja, elas tornam-se capazes de criar imagens mentais e operar sobre elas 

(BODROVA; LEONG, 2007). As autoras citam um exemplo de crianças montando um 

quebra-cabeça. Enquanto até os três anos de idade uma criança experimentaria peça a peça 

para completar um quadro com um item faltante, em torno dos cinco anos, a criança torna-se 

capaz de manipular o conjunto mentalmente; ela ignora peças muito pequenas ou grandes, 

aquelas obviamente erradas e seleciona apenas aquelas com maior possibilidade de completar 

o quadro. Ela não mais precisa tentar encaixar uma a uma, pois já efetuou esta operação 

mentalmente. Embora Bodrova e Leong não utilizem a taxonomia empregada pela psicologia 

ou neuropsicologia cognitiva, pode-se pressupor que as autoras estejam se referindo à 

emergência e desenvolvimento da memória de trabalho.  
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Além, neste mesmo período, a aquisição da linguagem dá à criança uma importante 

ferramenta de controle e regulação. A fala autodirecionada pode assim ser utilizada para 

manejo do comportamento do outro e, depois, do seu próprio. Esta estratégia é evidente em 

crianças com idades entre três e cinco anos e apenas é totalmente internalizada entre nove e 

12 anos. E mesmo após esta idade, esta estratégia ainda pode ser utilizada quando a 

dificuldade da tarefa é elevada, por exemplo. A internalização da fala facilita o 

desenvolvimento de regras, estratégias de solução de problemas, autoinstrução e 

automonitoramento. E essa internalização pode estar relacionada à emergência e 

desenvolvimento da memória de trabalho auditiva/verbal (DAWSON; GUARE, 2010). 

Até os seis anos, as crianças adquirem competências que lhes permitem escolher 

objetivos e tarefas a realizar, porém, muitas vezes não conseguem manter o objetivo em 

mente e direcionar o comportamento de forma persistente para atingi-lo. Podem, contudo, ser 

auxiliadas a engajarem-se neste processo (por exemplo: ‘O que você quer fazer? Como pode 

fazer isso? O que falta?’). Assim, são capazes de focar sua atenção e dirigir seu 

comportamento a objetivos concretos e, com oportunidades educacionais que as estimulem, 

pode-se fomentar o processo de monitoramento e o consequente (re)ajustamento do 

comportamento aos objetivos, sempre que afastarem-se do plano original (ROSÁRIO et al., 

2007a). Aos seis anos emerge a capacidade de integrar diversas funções, dividir 

comportamentos complexos em sequências e os recombinar em novas formas para resolução 

de novos problemas ou objetivos (DAWSON; GUARE, 2010). Sumariamente, no curso dos 

anos pré-escolares, até os seis anos de idade, há um importante aumento na capacidade 

autorregulatória das crianças, que repercute em seu desempenho em testes padronizados, em 

seu comportamento em situações sociais e em seu entendimento de causalidade e moralidade 

(ZELAZO; MÜLLER, 2002), corroborando a ideia de que este é um período importante para 

o desenvolvimento das funções executivas (TSUJIMOTO, 2008) e para estudos de 

intervenção e desenvolvimento destas habilidades. 

Há ainda a suposição de que, com seu desenvolvimento, dimensões específicas do 

controle executivo ou da autorregulação não emergiriam ao mesmo tempo. Bodrova e Leong 

(2007) delimitam distintos aspectos da autorregulação: comportamental, emocional e 

cognitiva, elucidadas anteriormente. Segundo estas autoras, inicialmente surgem habilidades 

de regular e controlar comportamentos motores propriamente e após, habilidades de regulação 

emocional. Assim, em torno dos cinco anos, as crianças deveriam ser capazes de regular seus 

comportamentos físico e emocional, que requerem basicamente habilidade de inibição, porém, 

apenas alguns de seus processos cognitivos. De fato, a autorregulação cognitiva envolve 
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habilidades complexas, como aspectos metacognitivos ou a integração de funções para 

planejamento ou solução de problemas e seu desenvolvimento perdura por anos, prolongando-

se durante a adolescência.  

Até aqui, duas questões devem ser ressaltadas. A primeira refere que, apesar de alguns 

dos autores acima citados (e.g. BODROVA; LEONG, 2007; ROSÁRIO et al., 2007a) usarem,  

com base em seus pressupostos teóricos, terminologia distinta da habitual na área da 

psicologia e neuropsicologia cognitiva, é possível pressupor que estejam descrevendo 

habilidades semelhantes às que são denominadas de funções executivas pela neuropsicologia. 

Outra ressalva ilustra que, tal como apontado por García-Molina e colaboradores (2009), 

inicialmente, até os três anos de idade, emergem habilidades básicas; e, entre três e cinco 

anos, tais habilidades são integradas, permitindo a estas crianças maior controle de seu 

comportamento. Deste modo, entre três e cinco anos há a emergência de habilidades tais 

como inibição, atenção seletiva, memória de trabalho e de aspectos metacognitivos, que 

permitem à criança avaliar o produto de suas ações e saber se um comportamento é, ou não, 

adequado às regras ou contextos específicos. A partir desta idade, dos cinco aos seis anos, 

tornam-se capazes de se engajar em comportamentos mais complexos, tomar decisões e 

planejar, o que exige a atuação integrada de outras habilidades do funcionamento executivo 

(BODROVA; LEONG, 2007; DAWSON; GUARE, 2010; ROSÁRIO et al., 2007a). 

Sintetizando essa descrição, Dawson e Guare (2010) ilustram o que seria esperado de 

uma criança em idade pré-escolar, entre quatro e cinco anos. Para os autores, neste estágio 

desenvolvimental, as crianças são capazes de desempenhar tarefas com duas a três etapas; 

arrumar seu quarto; cumprir afazeres simples e de autocuidado, embora possam precisar de 

suporte para lembrá-las de fazê-los (e.g. ‘Guarde seus brinquedos.’); completar lição de casa, 

ainda que por períodos restritos, no máximo 20 minutos, devido a dificuldade de sustentar a 

atenção; decidir como gastar dinheiro; e inibir comportamentos, sendo capazes de seguir 

regras, levantar a mão antes de falar na escola, não gritar e não correr na rua, por exemplo. 

 Desde idades precoces até a adolescência e vida adulta, García-Molina e colaboradores 

(2009) apontam que o curso lento e progressivo de desenvolvimento das funções executivas 

pode possibilitar uma ampla janela de vulnerabilidade e que alterações precoces no 

desenvolvimento destas habilidades poderiam acarretar consequências diversas em curto, 

médio e longo prazo. A despeito destes ditos, o impacto da estimulação e treinamento 

precoces sobre o desenvolvimento posterior destas habilidades, assim como seu potencial 

preventivo em relação a comportamentos desadaptativos, permanece pouco estudado, 

sobretudo no âmbito nacional, o que endossa a relevância e pertinência desta pesquisa. De 
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fato, apesar do reconhecimento de que as habilidades executivas têm grande impacto na 

capacidade de aprender novas informações e de que prejuízos nestas habilidades, mesmo em 

idades precoces, podem interferir na vida diária e comprometer as atividades acadêmicas e 

interações sociais (BODROVA; LEONG, 2007; DAWSON; GUARE, 2010; MELTZER, 

2010b), poucos são os estudos e modelos desenvolvidos sob uma perspectiva preventiva 

(DIAMOND et al., 2007) e, dentre os existentes, a literatura traz relatos de pesquisas  

principalmente com crianças a partir de 10 anos (ROSÁRIO et al., 2007a). 

Neste âmbito, autores têm enfatizado a relevância do ensino pré-escolar (CRUZ, 

2009), inclusive como fundação sobre a qual se desenvolverá a aprendizagem no nível escolar 

(BODROVA; LEONG, 2007). Para essas autoras, algumas realizações nesta etapa precoce do 

desenvolvimento podem ser profícuas e mesmo facilitar o processo de aprendizagem nos anos 

vindouros; dentre eles, destacam o desenvolvimento da autorregulação, da habilidade de 

adaptar-se a regras e o fomento de processos básicos, como atenção e memória.   

Porém, um questionamento que pode surgir desta discussão de aspectos 

desenvolvimentais refere-se a porque promover ou estimular o desenvolvimento destas 

habilidades. Ou seja, não seria esperado que estas habilidades executivas desenvolvam-se com 

a maturação do córtex pré-frontal no decorrer dos anos? Se sim, não seria necessário criar 

programas de intervenção para estimular seu desenvolvimento e emergência. Porém, algumas 

evidências contrapõem esta noção. O estudo de Smirnova e Gudareva (2004 apud 

BODROVA; LEONG, 2007) replicou uma pesquisa realizada na década de 1940 e seus 

resultados apontaram que habilidades como seguir regras, em todas as idades, apresentaram 

um declínio em comparação aos achados daquela primeira pesquisa. Além, as evidências 

deixaram claro que crianças de sete anos do estudo de 2004 apresentaram níveis de 

autorregulação comparáveis aos de crianças pré-escolares do estudo dos anos 1940. Ou seja, a 

emergência das habilidades executivas parece não estar atrelada somente a aspectos 

maturacionais; o ambiente e a estimulação que ele prove desempenham um papel importante 

no desenvolvimento destas funções. E diversas são as variáveis que podem exercer influência 

no desenvolvimento destas habilidades, o que impossibilita delimitar os aspectos específicos 

responsáveis pelas conclusões de Smirnova e Gudareva; porém, dentre esses fatores pode-se 

inferir que, nos dias atuais, o ambiente pode não estar promovendo adequadamente o fomento 

do funcionamento executivo e, sobretudo em crianças, ‘ambiente’ e ‘estimulação’ incluem o 

contexto familiar, assim como o escolar e pré-escolar. 

Essa asserção recebe corroboração da pesquisa de Noble, Norman e Farah (2005), que 

encontraram forte associação entre desenvolvimento das funções executivas e nível 
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sócioeconomico (NSE) em crianças em idade pré-escolar. O NSE pode estar associado à 

estimulação que a criança recebe em casa ou à possibilidade de matrícula em escolas 

melhores e os autores também arguem que o prolongado curso maturacional destas funções 

poderia levar a uma maior susceptibilidade às influências ambientais. Por exemplo, Diamond 

(2012) destaca que estresse, tristeza e isolamento podem impactar negativamente o 

desenvolvimento das habilidades executivas. Bernier e colaboradores (2012) também 

defendem que o longo período de maturação do córtex pré-frontal e de desenvolvimento das 

funções executivas caracteriza uma ampla janela de vulnerabilidade ou de oportunidade para 

que o ambiente possa impactar e estimular estas habilidades.  

Estes autores revisaram um corpo de estudos e apontaram evidências de que a 

qualidade das interações entre os pais e a criança, em idades bastante precoces, está 

relacionada ao desempenho em testes de funções executivas. De fato, estudos já proveram 

evidências de que o suporte parental pode exercer influência sobre o desenvolvimento das 

habilidades executivas na infância (BIBOK; CARPENDALE; MÜLLER, 2009; 

HAMMOND; MÜLLER; CARPENDALE; BIBOK; LEBERMANN-FINESTONE, 2012), 

embora outras questões devam ser consideradas e poderiam mesmo mediar as conclusões 

destes estudos, por exemplo, características e comportamentos específicos destes pais, além 

da influência genética. Em seu estudo, Bernier e colaboradores (2012) consideraram também 

a qualidade e segurança da ligação afetiva estabelecida entre pais e a criança (attachment 

security). Seus resultados apontaram para uma relação entre desempenho em testes de funções 

executivas (escores compostos em controle de impulsos e resolução de conflito) e um índice 

de nível sócioeconomico (escore composto considerando renda familiar e escolaridade dos 

pais), porém não houve relações entre desempenho nas habilidades executivas e idade e 

gênero das crianças e número de irmãos. As correlações também mostraram que as crianças 

expostas a interações pais-criança de maior qualidade e aquelas com ligação afetiva mais 

segura com as mães, conforme medidas realizadas quando as crianças possuíam um e dois 

anos, obtiveram melhores desempenhos em tarefas de controle de impulsos e resolução de 

conflitos aos três anos de idade. As análises de regressão mostraram que a interação pais-

criança e ligação afetiva não foi um preditor significativo do controle de impulsos aos três 

anos, em que apenas o nível sócio econômico e linguagem integraram o modelo preditivo. Por 

outro lado, considerando a resolução de conflito, o índice ligação afetiva segura figurou como 

único preditor do modelo. Desta forma, os autores contribuíram ao entendimento das relações 

prospectivas entre a qualidade do ambiente e dos cuidados/interações parentais entre um e 

dois anos de idade e o desempenho em tarefas de funções executivas aos três anos. Seus 
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resultados sugerem que as relações estabelecidas entre pais e criança tem um papel relevante 

no desenvolvimento precoce das funções executivas.  

Corroborando o papel dos aspectos ambientais, há também evidências de que o 

desenvolvimento das funções executivas pode ser influenciado pelo contexto cultural. De fato, 

estudos têm mostrado que crianças asiáticas desempenham-se melhor em testes de funções 

executivas quando comparadas a pares ocidentais (CARLSON, 2009). Em acordo com esta 

assertiva, algumas pesquisas têm revelado que crianças chinesas e coreanas superam em 

desempenho crianças americanas ou inglesas em tarefas que avaliam inibição, embora não 

haja diferença em seus desempenhos em tarefas de memória de trabalho ou de flexibilidade 

cognitiva. Tais resultados podem sugerir um desenvolvimento mais precoce no controle 

inibitório em crianças asiáticas. Além disso, diferenças nos padrões de correlações entre 

medidas executivas têm sugerido que a estrutura do sistema executivo pode não ser 

consistente entre as diferentes culturas e, outras evidências, apontam ainda para diferenças no 

padrão eletrofisiológico relacionado à realização de testes de funções executivas em crianças 

oriundas de backgrounds culturais orientais e ocidentais (LAHAT; TODD; MAHY; LAU; 

ZELAZO, 2010; LAN; LEGARE; PONITZ; LI; MORRISON, 2011; OH; LEWIS, 2008). 

Para os autores, estas diferenças podem ser explicadas em termos da ênfase cultural dada às 

habilidades de autocontrole, que é mais pronunciada em países e culturas asiáticas.  

Até aqui, a conclusão pertinente ressalta a implicação prática destes achados: apesar da 

importância dos aspectos maturacionais, o ambiente pode favorecer o desenvolvimento das 

funções executivas. Retoma-se o antigo debate da psicologia: genética x ambiente (nature and 

nurture) e evidencia-se que ambos interagem e coparticipam no desenvolvimento das funções 

executivas.  
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3. INTERVENÇÕES SOBRE AS FUNÇÕES EXECUTIVAS 

 

 

Conforme afirmam Diamond e colaboradores (2007), a maioria das intervenções 

delineadas para crianças com pobres habilidades executivas objetiva remediar as 

consequências do déficit e não tentar preveni-las. Para estes autores, promover o 

desenvolvimento destas habilidades precocemente poderia acarretar benefícios de curto a 

longo prazo, nos âmbitos escolar e social. Arguem que um maior desenvolvimento destas 

habilidades poderia promover melhor adaptação e rendimento escolar, além de prevenir uma 

série de problemas sociais e de saúde mental, o que conduziria a uma diminuição nos custos 

sociais relacionados a comportamentos desadaptativos e antissociais, incluindo adicção a 

substâncias, e no diagnóstico de desordens do funcionamento executivo, a exemplo do TDAH 

e Transtorno de Conduta.  

Deste modo, fica evidente a importância do desenvolvimento das funções executivas, 

mesmo em fase precoce da vida. Corroborando este entendimento, Blair e Diamond (2008) 

discorrem sobre o recente fenômeno das expulsões de pré-escolares e aumento da prescrição 

de medicação psicotrópica para crianças menores de cinco anos, principalmente estimulantes 

e antidepressivos. Para os autores, sobretudo o aumento do uso da medicação nesta faixa 

etária é indicativo da dificuldade de pais e professores em lidar com comportamentos 

inadequados das crianças e a facilidade de desfrutar dos rápidos efeitos regulatórios do uso 

dos medicamentos. Tanto o aumento do uso de medicação quanto das expulsões de crianças 

ainda na pré-escola são tomados pelos autores como sugestivos de problemas no 

desenvolvimento da habilidade de regular sua atenção e comportamento; dificuldade que pode 

interferir com a adaptação e ajustamento positivo do indivíduo.  

Em consonância com estes apontamentos, ainda Blair e Diamond (2008), Diamond e 

colaboradores (2007) e Duckworth e colaboradores (2009) enfatizam a importância de 

promover o desenvolvimento precoce das funções executivas, dada sua relação com prontidão 

escolar e relevância para a realização acadêmica ao longo dos anos escolares, sendo 

habilidades com importante poder preditivo sobre o desempenho em leitura e matemática no 

decorrer da escolarização. Justificam que, em acordo com Nicopoulo (2010), sobretudo em 

crianças jovens, a ênfase na aquisição de conhecimento sem uma ênfase nos processos 

cognitivos por meio dos quais o conhecimento é adquirido é desenvolvimentalmente 
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inapropriado e contraprodutivo e, muito provavelmente, conduz a um sistema educacional 

ineficaz. 

Neste âmbito, intervenções que promovam o desenvolvimento das habilidades 

executivas são fundamentais, não somente pelo seu impacto em curto prazo, mas pelo 

potencial preventivo de dificuldades futuras, ao longo da escolarização formal. Em acordo 

com este entendimento, a seguir são apresentados alguns programas e modelos interventivos 

orientados para implementação em contexto de sala de aula e com o objetivo principal de 

fomentar o desenvolvimento das habilidades executivas em crianças. Estas, aliás, são as 

razões e justificativa pelas quais estes programas específicos são aqui considerados e foram 

utilizados, em detrimento de outros, na concepção do Programa de Intervenção sobre a 

Autorregulação e Funções Executivas _ PIAFEx. 

 

 

3.1. Programa ‘Tools of the Mind’ 

 

 

Um sistema de atividades capaz de promover o desenvolvimento das funções 

executivas e já testado empiricamente (e.g. BARNETT et al., 2008; DIAMOND et al., 2007) 

é o ‘Tools of the Mind’. O objetivo geral do programa é fomentar o desenvolvimento 

cognitivo de crianças a partir de idades precoces vias à ulterior aprendizagem escolar e 

alfabetização e grande ênfase é dada à estimulação de habilidades executivas e autorregulação 

(BODROVA; LEONG, 2001, 2007). O material baseia-se na teoria sóciocognitiva de 

Vygotsky e promove o desenvolvimento de habilidades do funcionamento executivo por meio 

de uma série de atividades que permeiam as tarefas escolares ao longo de todo o dia. E, ao 

promover o desenvolvimento destas habilidades, o programa torna a criança mais 

participativa em seu processo de aprendizagem, que se torna então uma atividade 

autodirecionada (BODROVA; LEONG, 2001, 2007). Em outras palavras, as crianças 

adquirem a capacidade de autorregulação de sua atenção e comportamento e podem se engajar 

em comportamentos deliberados e direcionados a metas. 

Para promover este nível de autorregulação, as autoras baseiam suas atividades sobre o 

conceito de ‘suporte’ (scaffolding), segundo o qual o professor assume o papel de mediador e 

prove assistência máxima nos primeiros estágios do aprendizado. Gradativamente, esta 

assistência é reduzida de modo que a responsabilidade pela realização da tarefa passe, 
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gradualmente, do professor para a criança (BODROVA; LEONG, 2001).  Obviamente, é 

necessário considerar aqui aspectos desenvolvimentais e, neste sentido, as autoras 

argumentam que o programa não visa acelerar a aquisição de habilidades, mas antes, ampliá-

las. Ou seja, não pretende ensinar à criança habilidades que não está ainda preparada para 

aprender, mas promover oportunidades educacionais para que experiencie e possa praticar 

comportamentos autorregulados relativos à sua faixa etária (BODROVA; LEONG, 2007). 

Para realizar este objetivo, o programa propõe atividades baseadas em quatro pilares: 

emprego de mediadores externos, incentivo ao uso da linguagem, atividades compartilhadas e 

a ‘brincadeira madura’.  Os mediadores externos ajudam a criança a monitorar e refletir sobre 

seu próprio pensamento, auxiliando-a na condução de diversos processos mentais e 

comportamentos sociais. Desta forma, esta ferramenta tanto auxilia a criança a se 

desempenhar independentemente em determinadas situações, sem a constante intervenção do 

adulto, como, a longo prazo, contribui para a reestruturação de seus processos psicológicos, 

tornando-se desnecessário à medida em que é internalizado. Esses mediadores incluem 

objetos, figuras e desenhos, linguagem oral ou escrita, por exemplo, tais que ajudem a criança 

a lembrar qual sua função ou papel e, consequentemente, auxiliem-na a exercer controle sobre 

seu comportamento. São introduzidos pelo professor, que deve auxiliar a criança a praticar 

seu uso. Quando apropriado pela criança, o mediador pode ser empregado em diferentes 

situações e, quando internalizado, ela torna-se capaz de se autorregular de forma independente 

(BODROVA; LEONG, 2001, 2007).  

Para que um mediador seja efetivo, porém, algumas características são necessárias. 

Conforme apontamentos de Bodrova e Leong (2007), ele deve ser capaz de evocar o 

significado pretendido, o que pode requerer treino e prática antes da criança utilizá-lo 

independentemente, além, o mediador deve ser incorporado como parte da atividade; sua 

apresentação deve anteceder ou ocorrer concomitante à realização da tarefa; deve permanecer 

importante e significativo para a criança, ou seja, ele pode perder seu papel se for 

demasiadamente utilizado ou por longos períodos de tempo, deve ser empregado apenas por 

curtos períodos durante os quais a criança precise de determinada habilidade; o mediador 

pode ser combinado a dicas de linguagem e comportamento (e.g. para organizar a classe e 

fazer com que todos sentem-se e prestem atenção, a professora pode utilizar o desenho de 

uma lâmpada e associado a ele usar uma dica como: ‘Para aprender esta lição, todos devem 

prestar atenção’, sendo que a segunda parte da sentença é verbalizada pelas crianças); deve 

ser adequado ao nível de desenvolvimento da criança (e.g. usar a linguagem escrita como 

mediador para crianças que ainda não lêem não teria utilidade); deve ser utilizado para 
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representar um comportamento desejado e não para indicar que a criança deve evitar ou 

interromper um comportamento indesejado (e.g. é mais adequado usar o mediador para 

indicar que o papel da criança é o de ouvinte e que deve, portanto, ouvir a história contada 

pelo colega do que sinalizar que seu papel não é o de contador de história e que ele não deve 

falar ou interromper o colega); por fim, é pertinente que o professor tenha em mente que a 

criança deve ser capaz de usar o mediador sem que ele tenha que intervir e lembrá-la, ou seja, 

sempre que introduzir um novo mediador, deve planejar como modelar e direcionar que a 

criança o use independentemente, legando a ela essa responsabilidade. 

Além destas características, o mediador deve ser explícito e claro (e.g. para manter o 

comportamento de ‘ouvir’ enquanto um colega conta uma história, prefira um mediador com 

a figura de uma ‘orelhinha’ em lugar de um complexo desenho com várias crianças em uma 

roda de história). Também, sobretudo com crianças pequenas, entre três e cinco anos, um 

mediador deve estar relacionado a apenas um comportamento. A partir do momento em que a 

criança executa, com suporte do mediador, o comportamento desejado algumas vezes com 

sucesso, o suporte pode ser removido, pois já houve internalização e reestruturação dos 

processos psicológicos experienciados (BODROVA; LEONG, 2001, 2007), em outras 

palavras, ela já é capaz de regular seu comportamento e engajar-se na tarefa de modo 

deliberado. 

Outro aspecto fundamental do programa é o incentivo ao uso da linguagem. Por 

exemplo, pedir que a criança desenhe e explique a um colega o que entendeu de uma tarefa é 

uma forma de engajá-la em um processo de monitoramento de sua própria compreensão; ela 

precisa resgatar fatos, selecionar eventos específicos, colocá-los em uma sequência adequada. 

O professor também pode incentivar que a criança fale enquanto pensa, o que torna seus 

processos mentais explícitos. Outra alternativa é a recontagem de histórias, em que a própria 

criança deve contar sobre uma história a um colega, uma forma de engajar processos de 

memória, pensamento lógico e autorregulação, pois ela deve seguir uma sequência ordenada 

de ideias e, para tanto, seu comportamento espontâneo torna-se cada vez mais deliberado. Por 

meio da linguagem a criança também se engaja no controle e regulação do comportamento 

dos colegas, um precedente à habilidade de regular o próprio comportamento (BODROVA; 

LEONG, 2001, 2007). 

  De suma importância é também o uso da fala privada, ou seja, é uma fala audível, 

porém direcionada à própria pessoa. O professor deve modelar o uso desta ‘ferramenta’; por 

exemplo, em uma situação na qual esteja solucionando uma tarefa, pode falar em voz alta 

sobre o que está pensando, o que deve realizar ou quais estratégias está empregando; deve 



32 

 

nomear suas ações enquanto as executa, assim como as das crianças enquanto ocorrem (e.g. 

enquanto uma criança realiza uma atividade de montagem com blocos, seguindo um desenho 

ou plano, o professor pode modelar o uso da fala privada, por exemplo: ‘o primeiro é um 

bloco verde, então vamos colocar o bloco verde. O que está acima é vermelho...’). Em suma, 

é pertinente encorajar o uso da fala privada, desta forma, explorando sua função 

autorregulatória, o que permite que a criança possa exercer controle sobre seu comportamento 

e processos mentais, por exemplo, dando comandos verbais a si mesmo, e assim possa regular 

sua ação com crescente independência (BODROVA; LEONG, 2001, 2007). 

  O terceiro aspecto central do ‘Tools of the mind’ são as atividades compartilhadas. O 

pressuposto subjacente é que possibilitar o engajamento de crianças em idades precoces em 

situações nas quais possam praticar a regulação do comportamento de outros, assim como do 

seu próprio, contribuirá para o desenvolvimento de suas habilidades metacognitivas. Embora 

seja capaz de compreender e lembrar regras, sobretudo entre os três e cinco anos as crianças 

são hábeis ao aplicá-las ao comportamento de colegas, porém não ao seu próprio. Ou seja, a 

regulação do comportamento do outro precede a autorregulação e atividades podem ser 

desenvolvidas para estimular e promover estas habilidades. Com a prática, a criança antes 

capaz de regular o comportamento dos colegas será capaz de aplicar as mesmas regras e 

procedimentos aos seus atos; por outro lado, o colega que recebeu a ação regulatória poderá 

internalizar estas estratégias, sendo capaz de utilizá-las independentemente (BODROVA; 

LEONG, 2001, 2007). Além, as atividades compartilhadas propiciam o cenário para que a 

criança possa visualizar diferentes aspectos de uma ideia ou tarefa e possa tomar a perspectiva 

do outro (BODROVA; LEONG, 2007), o que requer flexibilidade cognitiva. 

Para encorajar o desenvolvimento destas habilidades regulatórias (auto e hétero), 

podem ser planejadas atividades em que a criança é colocada na posição de regular o 

comportamento do colega ou que seja solicitada a identificar erros no trabalho da professora 

ou em alguma tarefa; crianças com dificuldades autorregulatórias podem ser nomeadas para 

regular, em outras crianças, o comportamento no qual apresenta problemas, o que pode 

facilitar o processo de internalização da regra (e.g. um aluno que não se mantêm sentado e 

disciplinado em sala pode ser solicitado a ajudar a professora e regular o comportamento dos 

colegas que levantarem-se e saírem de seus lugares durante a aula, ele pode utilizar um 

mediador externo, como um medidor de disciplina, e cada vez que a regra é quebrada, o aluno 

aumenta o nível do ‘disciplinômetro’). Cabe ressaltar que apenas o fator ‘interação’ não dá 

conta do objetivo de promover desenvolvimento de habilidades executivas. Um aspecto 

primordial é o planejamento e a criação de atividades que demandem estas habilidades. Aqui, 
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o papel do professor como planejador é fundamental, devendo estar atento a modificações no 

ambiente de aprendizagem, entre elas planejar atividades com pares, criar mediadores 

externos etc. Sua atuação como parceiro na atividade compartilhada também é importante e, 

neste âmbito, deve engajar-se com a criança em um diálogo em que faça questões que possam 

ensinar estratégias e modelar o raciocínio lógico, ou seja, mantendo um objetivo em mente, 

pode utilizar-se do questionamento para orientar a criança até ele (BODROVA; LEONG, 

2007). 

Nas atividades compartilhadas entre os pares, podem ser propostas tarefas em duplas 

ou grupos maiores, nas quais cada criança desempenha um papel, porém todas compartilham 

um objetivo. A finalidade da tarefa é que todas possam experimentar a oportunidade de 

planejar, monitorar e avaliar seu comportamento. Um aspecto a se relevar é que, nos 

primeiros estágios, o adulto deve estruturar a tarefa, guiar e orientar a criança ao longo das 

etapas de execução e lhe prover constante feedback. Nos últimos estágios a orientação do 

adulto diminui até a criança ser capaz de planejar, monitorar e avaliar a suas ações de forma 

mais independente (BODROVA; LEONG, 2001, 2007).  

Um exemplo deste tipo de atividade é uma situação simples conduzida em duplas 

durante uma atividade de matemática, em que uma criança deve contar o número de cartões 

sobre a mesa; a função da outra é avaliar a contagem do colega. A criança “avaliadora” deve 

aguardar até que a “contadora” encerre sua tarefa e, só então, iniciar a sua “avaliação”. A 

atividade impõe autorreflexão e controle inibitório, uma vez que a criança “avaliadora” deve 

inibir seu impulso de iniciar sua tarefa antes da sua vez; por outro lado, a criança “contadora” 

se engaja em uma autorreflexão enquanto assiste o colega checar sua contagem, o que a 

estimula a pensar sobre sua resposta prévia e se ela está correta ou não (BODROVA; 

LEONG, 2007). Complementando esse entendimento, para Diamond e colaboradores (2007), 

ao refletir sobre uma ação realizada ao assistir outro a efetuando, a criança estaria praticando 

um importante aspecto metacognitivo das funções executivas. Mediadores externos e a fala 

privada também podem ser utilizados neste tipo de atividade, auxiliando a criança a lembrar-

se de qual o seu papel e a regular seu comportamento; neste exemplo, cada criança poderia 

usar um crachá com um desenho que identifique sua função na tarefa. 

O quarto pilar do programa refere-se ao jogo ou ‘brincadeira madura’ e, para suas 

autoras, esta ocupa lugar central entre as atividades diárias e permite a prática de 

comportamentos com propósito, havendo, conforme o jogo torna-se mais complexo, uma 

diminuição de comportamentos impulsivos em prol daqueles mais deliberados (BODROVA; 

LEONG, 2007). Segundo as mesmas autoras, entre três e cinco anos seria esperada a 
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emergência de habilidades tais como imaginação, habilidade de conformar sua ação a um 

plano mental, integração entre pensamento e emoções e a autorregulação, porém argumentam 

que esta emergência não é resultado direto da maturação e só ocorre se o ambiente prover 

condições e suporte para tal e a brincadeira madura oferece a oportunidade de praticar estas 

habilidades em uma diversidade de contextos (BODROVA; LEONG, 2001, 2007). 

De fato, as autoras apontam que o papel do jogo é subestimado no desenvolvimento 

infantil, porém a brincadeira madura difere da brincadeira livre em alguns pontos 

fundamentais. O principal deles é o ‘Plano do jogo’, ou seja, as crianças devem dialogar e 

planejar previamente a brincadeira, delimitar seus papéis, os acontecimentos, o cenário, os 

acessórios etc. Após, cada uma deve realizar uma descrição e um desenho do que espera fazer 

durante o período da brincadeira; este plano serve também como um lembrete, ou seja, um 

mediador externo, do papel da criança durante a encenação. Desta forma, enquanto criam, 

discutem e revisam seus planos, as crianças aprendem a controlar seus comportamentos e 

exercitam a autorregulação. O professor deve estar atento para que eventuais disputas e brigas 

(e.g. duas crianças que querem ter um mesmo papel na brincadeira) sejam resolvidos antes do 

jogo começar. Durante a brincadeira, ele pode usar o plano criado para influenciar ou resolver 

disputas sem a necessidade de uma intervenção diretiva (e.g. perguntar à criança se o seu 

comportamento atual na brincadeira fazia parte do seu plano _ mostrar plano à criança _ tende 

a lembrá-la do combinado prévio e resolver a disputa). Após a brincadeira, o plano inicial 

deve ser revisado. O professor deve questionar às crianças se pretendem continuar a 

brincadeira com o mesmo tema no dia seguinte e quais acessórios serão necessários. No dia 

seguinte, previamente ao início da brincadeira, deve repassar o plano e as atividades do dia 

anterior. Isso auxilia a criança a compreender que há continuidade entre suas ações e a 

estabelecer uma relação entre o plano e a ação (BODROVA; LEONG, 2001, 2007). 

Outros pontos de destaque são: é necessário certificar que as crianças possuem 

repertório suficiente de temas e papéis que servirão como base para a brincadeira madura (e.g. 

a brincadeira ficaria limitada e geraria grandes disputas se, sob o tema hospital, as crianças 

apenas conhecerem os papéis de médico e paciente); para enriquecer esse repertório podem 

ser realizados passeios e visitas, apresentação de visitantes na escola, uso de vídeos e livros, 

tanto de histórias quanto de assuntos gerais. Também é importante atentar ao tempo de 

sustentação da brincadeira. As autoras sugerem iniciar com 20 minutos e gradativamente 

ampliar até 40 ou 60 minutos diários de brincadeira, ininterruptos e inseridos à rotina diária da 

classe. O jogo também deve ser mantido por vários dias, o que aumenta a demanda sobre a 

autorregulação, planejamento e memória (BODROVA; LEONG, 2001, 2007). 
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Para a brincadeira, as autoras sugerem a escolha de brinquedos e acessórios simples e 

que possam cumprir várias funções (e.g. em vez de um celular de brinquedo, pode-se usar um 

bloco que cumpra esse papel; em outros temas, o mesmo bloco pode ser utilizado com outra 

função); também pode ser encorajado que a criança faça os acessórios que pretende utilizar 

(e.g. a criança pode confeccionar os ‘ingressos’ em uma brincadeira cujo tema seja ‘circo’). 

Alguns acessórios utilizados (e.g. chapéu do mestre de cozinha) também passam a atuar como 

mediadores, auxiliando a criança a lembrar-se e manter-se no seu papel. A intervenção do 

professor, quando estritamente necessária, não deve ser intrusiva, mas deve ter como objetivo 

apenas direcionar ou conduzir a criança quando esta rompe as regras implícitas na brincadeira 

(e.g. por meio do questionamento, ‘do que você está brincando?’ ‘Quem você é no jogo?’ e 

utilizando o plano como mediador). A atuação do professor também deve visar um 

incremento na qualidade e complexidade das interações no jogo, por exemplo, tentando 

conciliar temas, como casa e escola (BODROVA; LEONG, 2001, 2007).   

Sumariamente, nesta atividade, as crianças criam uma situação imaginária, devem se 

desempenhar de acordo com papéis especificados e seguem regras implícitas que são 

determinadas pelos papéis específicos, engajando diferentes aspectos da autorregulação, ou 

seja, motora/física, emocional e cognitiva. Somado a isto, a criação do plano de jogo as leva a 

criar novas regras, discutir juntos quem deve fazer o que e o que pode acontecer. Devem 

pensar e planejar o cenário da brincadeira e delimitar seus papéis. Durante o jogo, a criança 

precisa recordar-se de seu próprio papel, bem como o dos colegas, e agir em consonância a 

eles, deverá inibir comportamentos que não são da personagem e ser flexível para se ajustar às 

reviravoltas da evolução da trama, exercitando assim três importantes habilidades das funções 

executivas, memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva (BODROVA; 

LEONG, 2007).  

 E, para além destas quatro atividades, mediadores externos, uso da linguagem, 

atividades compartilhadas e a brincadeira madura, que são consideradas fundamentais no 

programa, sobretudo na faixa etária entre três a seis anos, ainda outras podem ser 

implementadas ou adaptadas para fomentar o desenvolvimento das funções executivas. Entre 

elas, os jogos com regras, nos quais a criança aprende a conformar sua ação a determinadas 

regras e normas, e brincadeiras motoras ou físicas, uma vez que atividades que requerem a 

inibição de comportamentos (e.g. brincadeira ‘estátua’) podem ser úteis para desenvolver 

atenção e autorregulação não só motora, mas também, posteriormente, dos processos mentais 

(BODROVA; LEONG, 2007). 
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 Em suma, diversas atividades podem ser adaptadas em contexto de sala de aula de 

modo a estimular o desenvolvimento de habilidades executivas e, outras, já conduzidas em 

salas pré-escolares ou mesmo em classes do Ensino Fundamental, podem ser modificadas de 

modo a incorporar algumas das ferramentas aqui apresentadas. Apesar de amparado em uma 

abordagem distinta da que orienta esta tese, os preceitos desenvolvimentais apresentados no 

‘Tools of the mind’ são consistentes com os achados das pesquisas em psicologia e 

neuropsicologia atinentes ao desenvolvimento das habilidades executivas (DIAMOND 2006; 

GARCÍA-MOLINA et al. 2009; PAPAZIAN et al. 2006); além, seu método, ou seja, as 

atividades propostas pelo programa, corrobora um importante preceito da reabilitação 

cognitiva e neuropsicológica, a estimulação e desenvolvimento de funções (DAWSON; 

GUARE 2010; SOHLBERG; MATEER 2009). Por fim, o emprego da filosofia do ‘Tools of 

the mind’ na concepção do PIAFEx reflete uma importante integração teórico-conceitual em 

prol de uma proposta prática que seja profícua aos professores e aos seus estudantes. 

 

 

3.2.  Programa ‘Sarilhos do Amarelo’ 
1
 

 

 

Outro programa proposto ao desenvolvimento de processos de controle e 

funcionamento executivo é o Sarilhos do Amarelo, dos autores portugueses Rosário, Núñes e 

González-Pienda (2007a, 2007b). O programa propõe o desenvolvimento das habilidades 

executivas voltadas ao processo de aprendizagem escolar, o que os autores designam como 

autorregulação da aprendizagem. Os processos a serem trabalhados ou implementados 

incluem o estabelecimento de objetivos, a habilidade de planejar tarefas, organização do 

tempo, tomada de decisão, combate a estímulos distratores, monitoramento das tarefas e a 

avaliação destes processos, além de aspectos emocionais e comportamentais. Os autores 

defendem que estas estratégias de autorregulação devem ser ensinadas explicitamente e 

propõem uma série de atividades reflexivas desenvolvidas a partir de histórias que são 

contadas às crianças (ou lidas por estas) em atividades estruturadas que podem ser conduzidas 

em ambiente de sala de aula.  

O desenvolvimento do programa, que se baseia no modelo teórico sóciocognitivo, foi 

                                                 
1
 O nome do programa foi mantido em sua língua de origem, português de Portugal. Na tradução para português 

brasileiro o equivalente seria ‘Confusões do Amarelo’ ou ‘Problemas do Amarelo’.  
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motivado pela necessidade de oferecer ao professor uma formação que lhe possibilitasse 

promover competências de seus alunos, equipando-os com ferramentas educativas que lhe 

permitissem uma aprendizagem mais eficaz. Seu objetivo integra três aspectos: munir as 

crianças de um repertório de estratégias de aprendizagem, fomentar responsabilidade e 

desenvolver sua autonomia. Foi desenhado para crianças a partir de quatro e cinco anos até o 

primeiro ciclo do Ensino Fundamental (até dez anos) e, para seus autores, a escolha de 

indivíduos nestas faixas etárias justifica-se perante a urgência de desenvolver habilidades 

autorregulatórias precocemente (ROSÁRIO et al., 2007a). 

 Sucintamente, todo programa se desenvolve a partir de uma história. A narrativa 

descreve a aventura das cores do arco-íris que saem em busca do amarelo. Cada capítulo 

ilustra situações e oferece oportunidade para trabalhar processos autorregulatórios; após, há 

atividades propostas a serem desenvolvidas a partir da narrativa. Ou seja, a criança tem a 

oportunidade de refletir sobre os processos utilizados pelas personagens na história e, após, de 

praticar sua aplicação em diversas situações escolares ou em outros contextos cotidianos.

 A operacionalização do programa não é rígida e nem pretende que este seja mais uma 

atividade a se somar ao conteúdo e disciplinas escolares. Ao contrário, sua lógica deve ser 

aplicada a diferentes atividades do dia-a-dia escolar, garantindo-lhe um formato de infusão 

curricular, ou seja, o pensamento estratégico e a noção de como estimular autonomia devem 

servir como pano de fundo para qualquer trabalho em sala de aula (ROSÁRIO et al., 2007a).  

 Alguns conceitos e considerações são importantes para uma melhor compreensão da 

proposta do Sarilhos do Amarelo. Entre eles estão dois pontos fundamentais da 

autorregulação: escolha e controle. Para Rosário e colaboradores (2007a), na promoção de 

autonomia é importante oferecer às crianças oportunidades de escolha, ainda que limitadas 

(por exemplo: ‘vocês preferem essa brincadeira antes ou após a tarefa de matemática?’ 

‘Vamos trabalhar com esse ou aquele material?’); assim como de controle, pois se este é 

exercido pelo adulto (controle externo) não há como engajar e estimular o desenvolvimento 

da autonomia da criança. Tendo o controle da tarefa (ainda que sob a supervisão da 

professora), a criança passa a assumir um papel mais responsável pelo seu comportamento e 

pelas consequências deste, o que subsequentemente, arguem os autores, estimula seu maior 

engajamento na tarefa e promove maior autonomia e autorregulação.  

Neste sentido, fica nítida a importância da interação ou estilo educativo em facilitar ou 

restringir o desenvolvimento destas habilidades. Os autores ressaltam ainda que a motivação 

pela realização da tarefa, inicialmente externa, deve ser internalizada para que a ação seja 

intencional, deliberada. Para tal, novamente o papel do professor e da interação educativa é 
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fundamental, oferecendo oportunidades para que a criança experimente sucesso em suas 

realizações. Ou seja, as tarefas desenvolvidas devem ser adequadas ao nível de 

desenvolvimento da criança, para que ela tenha condições de realizá-la e, após, o nível de 

dificuldade é gradativamente elevado. O professor assume uma posição tal como um 

mediador, deve prover às crianças espaço e oportunidade para que experimentem autonomia e 

pratiquem habilidades de autorregulação, mantendo-se, porém, vigilante às tarefas e situações 

que ocorrem na sala de aula (ROSÁRIO et al., 2007a).  

 Outro ponto de relevância é o entendimento do processo de autorregulação como 

dinâmico. Ou seja, seu fundamento subjacente compreende três etapas cíclicas: Planejamento, 

Execução e Avaliação, que os autores designam como modelo PLEA. O planejamento 

envolve pensar em o que fazer e elaborar o plano, analisar a tarefa e os recursos necessários 

para implementá-la; a execução é a etapa na qual o plano estabelecido é posto em prática e, 

por fim, na avaliação, a criança deve ser estimulada a verificar se as tarefas estão sendo 

realizadas como antes previsto e se o resultado corresponde à meta. Esta etapa realimenta o 

ciclo, influenciando o planejamento dos passos ou atividades subsequentes. Além, em cada 

uma das três etapas a mesma dinâmica cíclica é encontrada. A lógica PLEA é vastamente 

apresentada e exemplificada na narrativa das histórias e deve estar inerente às atividades 

conduzidas em sala de aula, ou seja, toda atividade deve ser planejada, executada e avaliada. 

Este é o marco fundamental do Sarilhos do Amarelo (ROSÁRIO et al., 2007a).   

 Para o trabalho específico com crianças em idade pré-escolar, os autores fazem alguns 

apontamentos. Enfatizam que, sobretudo nesta faixa etária, é necessário oferecer espaço e 

oportunidades para que a criança possa refletir sobre suas ações e decisões. Para tal, sugerem 

como meio de intervenção o questionamento (por exemplo: ‘O que você fez? Por quê? Qual 

era o seu objetivo? Você o alcançou? ou ‘Por que acha que isso aconteceu? O que poderia 

ter feito para evitar?’); outras questões podem ajudar a transferir as aprendizagens para outros 

contextos (por exemplo: ‘Acha que é a mesma coisa se você fizer essa tarefa aqui ou na sua 

casa? Do que precisaria?’). Destacam, ainda, como fundamental no trabalho com crianças 

nesta faixa etária apontar e analisar junto a elas os prós e contras determinados 

comportamentos e explicitar as relações entre estes e suas possíveis consequências (por 

exemplo: ‘atirar pedras pode machucar muito seriamente alguém’). Também relevam o papel 

do ambiente no processo de aprendizagem do autocontrole e relacionamento interpessoal, 

enfatizando que a compreensão dos processos e finalidades é suportado pela organização do 

ambiente, que deve conter regras claras e ordem (ROSÁRIO et al., 2007a).   
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 O papel da linguagem também é ressaltado no Sarilhos do Amarelo e Rosário e 

colaboradores (2007a) designam o uso desta ferramenta como autoinstrução (‘Qual é meu 

objetivo? Do que preciso para alcançá-lo?’). O autoquestionamento também pode ser 

modelado e estimulado (‘Como eu posso resolver isso de forma diferente?’), pois incita a 

aprendizagem autônoma, flexibilidade e solução de problemas. Outros pontos destacados para 

trabalho com crianças pré-escolares são a necessidade de explicitar e explicar regras e razões 

para determinados comportamentos, de modo a aumentar o envolvimento da criança; e a 

necessidade de que as estratégias de autorregulação apresentadas por meio das histórias 

(pode-se recorrer a exemplos do dia-a-dia também) sejam aplicadas a tarefas concretas (por 

exemplo, na elaboração do presente de dia das mães), para que sejam incorporadas com maior 

facilidade e efetividade pelas crianças. 

 A metodologia geral de aplicação do programa prevê o trabalho sobre os três tipos de 

conhecimento: declarativo, procedimental e condicional. O primeiro refere-se ao 

conhecimento das estratégias do modelo PLEA e é adquirido por instrução direta; o segundo 

refere-se a como aplicar as etapas do modelo e é direcionado por meio da modelação e da 

prática guiada, aplicando as estratégias em diferentes áreas e contextos; por fim, o 

conhecimento condicional refere-se à compreensão de quando e porque utilizar estratégias 

autorregulatórias e é fomentado pela prática guiada e, em seguida, pela prática autônoma, em 

que as crianças têm a oportunidade de praticar os processos autorregulatórios sob supervisão 

do professor. Esta sequência de trabalho ‘instrução – Modelação – Prática guiada – Prática 

autônoma’ transfere a regulação e controle, gradativamente, do educador para a criança.  

 Neste processo, a narrativa é o ponto de partida. Os autores justificam a escolha deste 

modo de trabalho perante a importância da história no processo educativo, havendo 

evidências de seu efeito sobre o encadeamento de sequências lógicas, organização, 

imaginação, raciocínio e desenvolvimento linguístico e da compreensão. Para além, as 

narrativas do Sarilhos do Amarelo servem como aporte para que as crianças aprendam um 

conjunto de conhecimentos e comportamentos autorregulatórios que podem utilizar em 

diversas situações de aprendizagem. As personagens são os modelos e o programa pauta-se na 

utilidade da aprendizagem vicária.  Na tentativa de estimular a reflexão após a história, o 

professor pode recorrer a diferentes tipos de questionamentos, enfatizando ‘fatos’, que 

estimulam a atenção para detalhes e acontecimentos (O que é aconteceu? Quando? Onde?), 

‘razões’, que auxiliam na construção de argumentos (Por que é que ele agiu dessa forma? 

Como você sabe que ele sentiu-se triste?), ‘alternativas’, em que a criança deve gerar novas 

alternativas e soluções divergentes (O que poderia acontecer se ele...? Como poderia ter 
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reagido se...? Como poderia resolver esse problema de um modo diferente?) e ‘soluções’, 

enfatizando a tomada de decisão (‘Como você resolveria essa situação? O que você faria se 

estivesse no lugar da personagem?’). É a partir das situações vividas e exemplos das 

personagens, somado à reflexão e discussão da história, que o professor deve estimular 

padrões de comportamento autorregulatórios, aplicando-os a situações concretas (ROSÁRIO 

et al., 2007a).  

Para tanto, alguns passos são sugeridos para a implementação do programa: (1) 

constituir um cenário, ou seja, uma sinalização externa para preparar as crianças para a tarefa, 

entre as sugestões dos autores estão instituir a ‘hora do Amarelo’, formar a roda e usar um 

gorro amarelo enquanto narra a história às crianças; (2) oferecer uma organização e 

recapitulação prévia; as crianças podem participar desta etapa e o objetivo é resgatar fatos 

anteriores, organizando a estrutura da narrativa; (3) narrar a história, atento para entonação e 

vivacidade; para tanto, é fundamental conhecer o texto antes da narração em sala de aula, as 

modulações de voz e ênfases são importantes recursos para instigar a atenção das crianças; (4) 

após a narração, explore a história, promova reflexão. Principalmente com crianças pequenas, 

inicialmente, o professor deve apresentar suas reflexões ou questões em voz alta, de modo que 

sirvam como um exemplo. Gradativamente, as crianças serão capazes de fazer e participar das 

reflexões de forma mais autônoma. É importante ter em mente que o aprofundamento da 

reflexão é fator direto do nível desenvolvimental das crianças. Assim, por exemplo, a mesma 

atividade pode ser administrada em pré-escolares ou em estudantes de oito anos, porém o 

professor deverá controlar o nível da reflexão e discussão subsequentes. Após, seguem-se as 

atividades propostas, divididas em etapas, que podem ser selecionadas de acordo com o 

contexto específico da intervenção ou desenvolvidas, desde que coerentes à lógica do 

programa (ROSÁRIO et al., 2007a). 

 Para Rosário e colaboradores (2007a), a criança capaz de autorregular sua 

aprendizagem é capaz de ativar e se utilizar de recursos cognitivos e volitivos, planejando, 

monitorando e controlando continuamente seu comportamento e seus processos de 

pensamento. Para os mesmos autores, comportamentos disruptivos, elevadas taxas de 

insucesso e mesmo de abandono escolar são variáveis relacionadas à dificuldade na 

autorregulação dos processos de aprendizagem e, perante tais apontamentos, endossam a 

urgência de promover tal competência em idades precoces, visto que a autorregulação da 

aprendizagem é componente fundamental no processo escolar e de formação ao longo da 

vida. 
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3.3.  A proposta de Meltzer 

 

 

 Outra proposta de intervenção é apresentada por Meltzer (2010a). O livro organizado 

pela autora é direcionado a professores e traz diversas sugestões práticas que podem auxiliar o 

ensino e o engajamento de processos executivos, também em caráter de infusão curricular, ou 

seja, deve permear e integrar o conteúdo escolar. Tem a finalidade de criar um ambiente 

estratégico em sala de aula, por meio do ensino explícito e sistemático de estratégias que 

eliciem as habilidades de estabelecimento de objetivos, planejamento e priorização, 

organização, memória de trabalho, flexibilidade e automonitoramento, além da autorregulação 

emocional. Segundo a mesma autora, há evidências empíricas e, sobretudo, clínicas da 

eficácia do ensino de estratégias que engajem as funções executivas sobre o desempenho 

educacional de estudantes em geral e, particularmente, daqueles com dificuldades atencionais 

ou de aprendizagem; porém, até data desta revisão, não há resultados publicados de estudos 

longitudinais que possam esclarecer os efeitos em longo prazo deste tipo de intervenção. 

Também, cabe destacar, o conjunto de estratégias apresentados por Meltzer (2010a) não 

configura um programa fechado, mas antes, atividades e abordagens que podem ser 

selecionadas de acordo com as necessidades dos estudantes e integradas ao currículo em 

diferentes níveis escolares. 

 A autora enfatiza que as habilidades executivas são críticas para todo e qualquer 

aspecto do desempenho educacional e as compreende em uma relação recíproca e interativa 

com processos motivacionais e o sucesso acadêmico. Ou seja, ao prover estratégias que 

auxiliem o aluno a desenvolver e engajar suas habilidades executivas durante o desempenho 

de uma tarefa, este experimentaria maior sucesso em sua realização; o que, por sua vez, 

aumentaria sua motivação para a atividade e reforçaria o uso da estratégia (MELTZER, 

2010b). Esta compreensão é interessante na medida em que também considera o papel de 

aspectos motivacionais intrínsecos ao processo de aprendizagem. Sobre tais aspectos, Meltzer 

(2010b) destaca que seu fortalecimento pauta-se na compreensão, pelo próprio indivíduo, de 

suas forças e fraquezas, ou seja, de seu perfil de aprendizagem e, determinado por este 

conhecimento, quais estratégias funcionam melhor ou são mais adequadas para si, o que se 

inclui no conceito de metacognição. Também é relevante que o indivíduo domine questões 
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como ‘porque’, ‘onde’, ‘quando’ e ‘como’ aplicar tais estratégias, o que reforça a necessidade 

da instrução explícita e sistemática, o que também é ressaltado por Meltzer e Basho (2010).      

 As estratégias propostas são delineadas para estudantes do Ensino Fundamental e 

médio e, subjacente a elas, figura o fundamento de ensinar as crianças e adolescentes a pensar 

sobre como eles aprendem, auxiliando-os a desenvolver controle sobre seu processo de 

aprendizagem (Meltzer, 2010b). Neste sentido, o objetivo do ensino das estratégias é análogo 

ao proposto por Rosário e colaboradores (2007a), ou seja, promover a autorregulação da 

aprendizagem. Meltzer (2010b) destaca que, neste processo, quando os professores atribuem a 

mesma importância ao uso das estratégias quanto aos resultados e respostas às tarefas, a 

primeira se torna um hábito e poderá ser internalizada pelo indivíduo. Para incentivar o uso 

das estratégias e criar esta cultura em sala de aula, dentre as orientações oferecidas pela 

autora, destaca-se a necessidade de prover um período diário para discussão e reflexão sobre 

seu uso. É este aspecto reflexivo que torna o estudante consciente de como pensa e aprende, 

engajando processos metacognitivos e munindo-o com ferramentas que lhe tornam capaz de 

regular seu comportamento e seu aprendizado (MELTZER, 2010b). 

 Ao mesmo tempo, para além do controle sobre sua aprendizagem, o ensino de 

estratégias que engajem funções executivas promove motivação e aumenta a autoconfiança e 

independência (MELTZER; BASHO, 2010), o que pode ser ainda mais incrementado quando 

é oferecida à criança a possibilidade de escolha (KRISHNAN; FELLER; ORKIN, 2010). 

Porém, como argumentam Meltzer e Basho (2010), os estudantes precisam aprender a como 

estabelecer objetivos, elaborar planos e priorizar informações, como organizar materiais e 

ideias, como manter e operar diversos elementos em mente, mudar de abordagem de forma 

flexível e como monitorar e avaliar seu desempenho. Relevam que, apesar da importância 

destas habilidades, são poucos os modelos existentes que tentam integrar o ensino de 

estratégias de funcionamento executivo no contexto de sala de aula, e destacam alguns 

princípios importantes a esta prática, são eles: instrução direta e explícita; modelação dos 

passos necessários ao uso da estratégia; uso da linguagem, ‘pensando em voz alta’ para 

mostrar aos estudantes como abordar ou pensar sobre um problema; decompor a tarefa em 

passos manejáveis; certificar-se de que o objetivo do uso da estratégia está claro aos 

estudantes; prover tempo para que possam praticar o uso da estratégia e oportunidades para 

que possam estender e generalizar seu uso em diferentes tarefas. Além, os professores devem 

avaliar se os objetivos estão sendo atingidos e se os estudantes estão utilizando as estratégias 

de modo efetivo.   
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 Por outro lado, a prática diária deve pautar-se nos seguintes passos, sempre que uma 

nova estratégia é introduzida: certificar-se de que os estudantes compreendem o que a 

estratégia é e para que deve ser usada; auxiliá-los a compreender quando e como utilizá-la; 

modelar seu uso para os estudantes; prover oportunidades de prática, seja na classe em 

conjunto, em pares ou pequenos grupos; e, por fim, instaurar um período de reflexão sobre a 

utilidade da estratégia. Um ponto a destacar é que, inicialmente, este processo pode parecer 

dispendioso, porém, quando as crianças compreendem o fundamento do uso das estratégias, 

menos tempo é requerido para sua instrução, pois será progressivamente incorporada nas 

atividades pelos estudantes. Ao longo do tempo, com o uso consistente, o emprego das 

estratégias torna-se automático à medida que a habilidade se desenvolve e consolida-se 

(MELTZER; BASHO, 2010).  

 As estratégias propostas organizam-se dentro de cinco processos considerados por 

Meltzer (2010b) e Meltzer e Basho (2010) como fundamentais ao desempenho acadêmico: (1) 

estabelecimento de objetivos, planejamento e priorização, (2) organização, (3) memória de 

trabalho, (4) flexibilidade e (5) automonitoramento. Além, na abordagem a cada um destes 

processos, estratégias específicas são delineadas impregnadas a áreas de conteúdo escolar, 

considerando leitura, escrita, matemática, tomada de notas e preparação para testes. A seguir, 

estes aspectos são apresentados, ilustrando exemplos de estratégias propostas para 

desenvolver e engajar cada processo de forma geral ou em cada área de conteúdo específico. 

Muitas destas estratégias foram modificadas e adaptadas ou fomentaram o desenvolvimento 

de outras novas que são utilizadas no PIAFEx, especificamente delineado para crianças pré-

escolares e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 Estabelecer objetivos e planejar são habilidades implícitas em muitas tarefas escolares, 

sobretudo a partir do Ensino Fundamental. Também visando atingir objetivos, muitas vezes o 

aluno precisa priorizar informações; por exemplo, dentre as informações contidas em um 

livro, quais são as mais relevantes para um resumo? (KRISHNAN et al., 2010). Na opinião 

destes autores, estas habilidades devem ser sistematicamente ensinadas e consideradas parte 

integral do currículo desde os primeiros anos escolares. Para seu trabalho em sala de aula, 

sugerem algumas estratégias. Considerando o ‘estabelecimento de objetivos’, Krishnan e 

colaboradores (2010) apresentam duas abordagens à habilidade. A primeira consiste de 

alterações no ambiente, com o uso de representações visuais (e.g. projetos finalizados de 

outros estudantes como exemplo), calendários ou linhas de tempo. A segunda refere-se à 

instrução direta e sistemática, ou seja, a cada tarefa o professor deve prover um entendimento 
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do “todo”, do objetivo da tarefa e, após, auxiliar os estudantes a estabelecer subobjetivos 

manejáveis. Para tanto, pode se utilizar de gráficos, mapas e diagramas.  

 Para aprender a planejar e priorizar informações, Krishnan e colaboradores (2010) 

sugerem ensinar as crianças a categorizar suas atividades (obrigações, diversão, outras 

atividades) e montar esquemas diários individualizados, priorizando sempre as atividades 

categorizadas como ‘obrigações’. Tais esquemas auxiliam estudantes a cumprir os prazos de 

seus compromissos escolares, por exemplo. Em sala de aula, os esquemas diários também 

podem ser adotados, pois provem o plano do dia, com informação não somente sobre as 

atividades que serão realizadas, mas também sobre como o tempo será dividido entre elas. 

Sobre este último aspecto, tempo, representações visuais também são úteis, uma vez que este 

é um conceito abstrato a crianças mesmo no início do Ensino Fundamental e o uso de gráficos 

indicando o tempo decorrido durante a realização de uma tarefa pode auxiliar os estudantes a 

desenvolverem habilidades de estimação e manejo de tempo. Este ponto é importante, uma 

vez que raramente as crianças têm controle sobre este aspecto de suas tarefas e planos, pois 

professores e pais tendem a assumir a responsabilidade sobre o manejo do tempo.  

Também uma ‘agenda da classe’ pode ser utilizada desde o início do ano escolar; cada 

tarefa deve ser discutida e o professor deve modelar sua divisão em partes componentes mais 

manejáveis, com estimativa de tempo para sua execução. Após, as crianças também podem 

ser incentivadas a utilizar uma agenda ou esquema personalizado para as tarefas escolares, 

estabelecendo o objetivo da atividade e planejando os passos para atingi-lo. Para estudantes 

mais velhos, no Ensino Fundamental II ou Médio, a esta atividade pode ser acrescida 

estimativas de tempo para realização de cada passo do plano. Para crianças mais jovens, o 

professor deverá auxiliar a estimativa do tempo e manter uma representação visual do período 

disponível para a atividade (KRISHNAN et al., 2010).      

 Por sua vez, Krishnan e Meltzer (2010) sugerem algumas estratégias para sustentar o 

desenvolvimento e engajamento da habilidade de organização, seja do ambiente e materiais, 

seja de ideias. Também sugerem alguns princípios para esta abordagem, entre eles, usar 

rotinas consistentes, prover tempo para organização, utilizar dicas para orientar os estudantes 

a lidarem de forma sistemática com as tarefas (exemplo: “O que você vai fazer? Quem passos 

estão envolvidos? De que materiais você vai precisar?”). Especificamente com referência à 

organização do espaço e de materiais, os autores discorrem sobre o ambiente na pré-escola, 

em geral bastante organizado; porém, são os professores os únicos responsáveis em criar e 

manter sua organização. Assim, embora expostos a este ambiente, as crianças não 

internalizam esta estrutura organizacional. Para facilitar este processo, sugerem que os 
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professores promovam junto a seus alunos uma discussão acerca da organização em sala de 

aula dos espaços e materiais (Porque a organização é importante?), uso consistente da 

estrutura (por exemplo, se uma criança perde um lápis, saberá onde poderá emprestar um) e 

sua avaliação (exemplo: “está funcionando? Por quê? Há algum problema?”), assim como a 

criação de novas ou ajuste da estrutura atual. Além, as autoras recomendam, para alunos no 

Ensino Fundamental, ensiná-los a datar folhas de atividades ou de estudo, manter uma pasta 

para transportar os materiais escolares, checar semanalmente se suas pastas ou mochilas estão 

em ordem (o que pode ser feito com auxílio de um checklist) e prover feedback aos estudantes 

sobre suas habilidades de organização. 

 Por outro lado, organizar ideias requer a habilidade de separar e categorizar conceitos. 

Assim, inicialmente, devem ser providas oportunidades para os estudantes aprenderem e 

praticarem estas habilidades, iniciando em um nível concreto e tornando-se gradualmente 

mais conceitual e abstrato. Por exemplo, as crianças podem ser solicitadas a separar objetos 

em ideias ou conjuntos comuns (animais, ferramentas, roupas). Em nível conceitual as 

habilidades de organização também podem ser explicitamente ensinadas e auxiliam 

grandemente a estruturação do discurso, tanto falado quanto, posteriormente, escrito. Uma 

forma de ensinar os estudantes a organizar a informação é oferecer modelos e oportunidade de 

prática de padrões presentes no discurso, por exemplo, descrever um evento, explicar como 

fazer algo, listar a informação em uma sequência (primeiro, faça..., segundo, ... e por fim,...), 

discutir causa e efeito, determinar similaridades e diferenças entre objetos ou situações. 

Visando a organização do discurso, respectivamente falado e escrito, algumas atividades 

propostas são: distinguir, a partir de figuras apresentadas, a ideia principal e os detalhes; 

recontar e discutir histórias em grupos ou pares; utilizar estratégias de auxílio na composição 

de textos, como a STAR, em que a criança usa o desenho de uma estrela como um 

organizador gráfico, em cada extremidade escreve uma questão a ser abordada na sua 

narrativa. Outros organizadores gráficos e estratégias como a ‘RAP’ (do inglês read, ask 

questions e paraphase, ou seja, ler, fazer questões e parafrasear) também são apresentados 

como ferramentas úteis à organização pessoal para estudo. Para as autoras, quando a 

informação, materiais ou ideias são organizadas de forma eficiente, os estudantes beneficiam-

se de seu fácil acesso, podendo utilizar e processar o que precisam e quando precisam 

(KRISHNAN; MELTZER, 2010). 

 Também, considerando que a memória em geral e, em particular, a memória de 

trabalho, são essenciais para o sucesso escolar, Kincaid e Trautman (2010) discorrem sobre 

como sustentar estas habilidades em sala de aula. Quatro abordagens são sugeridas pelos 
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autores para facilitar processos de memória, são eles: (1) atentar a detalhes, que enfatiza o 

papel da atenção nos processos de memória e propõe o uso de pistas ou dicas verbais 

(‘Professor: A lição de casa de hoje é...’) e visuais (uso de diferentes cores e recursos visuais) 

que auxiliem a memorização e resgate da informação; (2) repetição, ensaio e revisão, que 

enfatiza a necessidade de retomar a informação para consolidá-la, também destaca que 

combinar diferentes modalidades sensoriais pode auxiliar os processos de memorização, por 

exemplo, ao ensaiar uma informação em voz alta, escrevê-la e lê-la, há engajamento das 

modalidades auditiva, cinestésica e visual; (3) atribuir significado, em que o estudante usa o 

conhecimento já adquirido para incorporar um novo e pode utilizar mapas, diagramas ou 

tabelas para organizar a informação e criar associações; por fim, a última abordagem refere-se 

a (4) agregar informação, ou seja, combinar ideias ou itens de modo a compor menor número 

de unidades de dados. Em conjunto, estas abordagens à tarefa permitem que o indivíduo 

aprenda o que é mais importante a ser lembrado e não sobrecarregue seu sistema de memória 

de trabalho. 

 Especificamente para compreensão de leitura, estratégias de organização da 

informação em tabelas (colunas Tema, Quem, Quando, O que, Onde) podem ser úteis e 

podem ter sua efetividade incrementada pela elaboração de um desenho, que servirá como 

uma ferramenta mnêmica, auxiliando o indivíduo a acessar e manipular a informação. Os 

desenhos, igualmente, podem ser realizados e utilizados em cartões para facilitar a 

apropriação de diferentes tipos de conteúdo. Acrônimos também são sugeridos para lembrar 

os estudantes dos passos necessários à escrita e revisão de textos, a exemplo da estratégia 

PROVE (do inglês Present information, Reveal information, Offer examples, Verify 

knowledge, Express a knowledge in a summary statement, i.e., apresentar a informação, 

revelar informação, oferecer exemplos, verificar conhecimento, expressar o conhecimento em 

um sumário). Outro acrônimo, desta feita utilizado à resolução de problemas matemáticos, é o 

KNOW (Key words, Numbers, Operations, Work it out!), que descreve os passos, identificar 

palavras ou frases importantes, os números que vai utilizar, as operações a realizar e após, 

iniciar o trabalho de resolução. Assim, de modo geral, acrônimos, cartões, músicas, rimas e 

histórias podem ser utilizados como ferramentas ou estratégias facilitadoras dos processos de 

memória, incluindo memória de trabalho (KINCAID; TRAUTMAN, 2010). 

 Outra habilidade relevante ao sucesso escolar é a flexibilidade. Ela pode ser 

implementada em sala de aula quando é oferecida aos estudantes oportunidades de lidar e 

solucionar problemas a partir de diferentes perspectivas. Algumas sugestões para estimular 

esta habilidade são encorajar discussões em pares, de modo que as crianças precisem lidar 
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com diferentes pontos de vista; elaborar um trabalho ou executar uma tarefa sob a perspectiva 

de uma personagem, o que a incentiva a mudar sua abordagem a uma dada situação; 

atividades que conduzam ao conhecimento de que diferentes respostas podem ser atribuídas a 

uma mesma questão; jogos com categorização e recategorização de palavras ou objetos e 

frases de múltiplos significados, que requerem que o estudante analise a linguagem de 

diferentes formas. No caso de palavras ambíguas, que podem assumir mais de uma denotação, 

o professor deve ensinar explicitamente à criança como mudar flexivelmente entre os 

possíveis significados utilizando as pistas contextuais. Esta estratégia pode ser utilizada em 

conjunto com instruções de leitura (MELTZER; BAGNATO, 2010). 

Crianças alfabetizadas também podem ser solicitadas a reescrever um final para uma 

história conhecida, o que a leva a compreender que as histórias podem ter muitos e diferentes 

desfechos. Também podem ser solicitadas a identificar similaridades e diferenças entre 

conceitos, situações ou conteúdos. Por exemplo, em uma tarefa de solução de problemas 

matemáticos, as crianças devem saber que ‘tudo junto’ ou ‘somado a’ significa adição, 

enquanto que ‘tirar’, ‘perder’, entre outras possibilidades, implica em uma subtração. Estas 

atividades promovem o pensamento flexível, relevante para o desenvolvimento de habilidades 

de alfabetização, relacionada também à emergência de conceitos matemáticos (MELTZER; 

BAGNATO, 2010) e, além, importantes para a adaptação e funcionalidade do indivíduo em 

diversas situações da vida (GAZZANIGA et al., 2006; GIL, 2002).    

 Por fim, Bagnato e Meltzer (2010) apresentam estratégias para promover o 

engajamento de habilidades de automonitoramento. Tal habilidade inclui revisar o progresso 

feito até o objetivo, avaliar os resultados e, se necessário, redirecionar esforços e efetuar 

ajustes no curso de sua ação. Enfatizam que a flexibilidade é fundamental neste processo, pois 

o indivíduo deverá mudar flexivelmente seu foco entre o resultado e o processo. Além, para 

ter condições de avaliar sua performance, estudantes devem ter conhecimento das 

expectativas do professor e dos critérios pelo quais serão avaliados; devem aprender que tipos 

de falhas devem procurar e avaliar em seu trabalho, pautado no conhecimento de quais tipos 

de erros comete mais comumente. Esta autoavaliação coloca o estudante no controle de seu 

processo de aprendizagem, incitando sua autonomia. Para estimular esta autoavaliação e 

automonitomamento, o professor deve fazer desta atividade um requerimento ou parte de 

qualquer tarefa escolar e não uma opção; pode auxiliar a criança a desenvolver seu próprio 

checklist diário, para lembrá-lo de fazer sua lição de casa, revisar sua tarefa etc; deve dar às 

crianças tempo adicional para a revisão e avaliação de suas tarefas. Outras sugestões 

oferecidas por Bagnato e Meltzer são: na avaliação de uma tarefa de escrita, auxilie as 
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crianças a mudar do papel de ‘escritor’ para o de ‘editor’; para facilitar esta mudança de 

perspectiva, solicite à criança que faça a revisão lendo o próprio texto em voz alta ou permita 

que use canetas de diferentes cores quando estiver revisando seu próprio trabalho; para que o 

estudante possa monitorar sua compreensão na leitura de um texto, solicite que use post-its 

com um breve sumário ao final de cada capítulo (BAGNATO; MELTZER, 2010).  

As mesmas autoras ainda relatam que muitas vezes as crianças podem apresentar 

dificuldade em encontrar seus próprios erros e para tal, sugerem um checklist personalizado 

com os erros mais comuns do estudante. O checklist é confeccionado pelo estudante e 

professor, que analisam juntos amostras de atividades da criança, e será utilizado por esta para 

orientá-la na avaliação de suas tarefas. Esta ferramenta lhe prove uma instrução direta de 

‘onde’ e ‘o que’ procurar em seu trabalho. Ao mesmo tempo, ao categorizar e reconhecer 

padrões em seus erros, o estudante também estará mais preparado para evitá-los em 

oportunidades futuras. Checklists ou cartões de checagem também podem ser confeccionados 

para que o estudante se certifique de que cumpriu todos os passos de uma tarefa. O uso 

consistente destes procedimentos tende a levar à internalização do processo de checagem e 

autoavaliação. Estratégias explícitas como as apresentadas acima auxiliam os estudantes a 

desenvolver a habilidade de avaliar seu desempenho e seu progresso, em outras palavras, 

fomentam sua metacognição (BAGNATO; MELTZER, 2010). 

E todos estes processos executivos, do estabelecimento de objetivo ao 

automonitoramento de sua realização, estão ainda relacionados e podem ser afetados por 

aspectos emocionais e motivacionais (BAGNATO; MELTZER, 2010). Assim, ao contrário da 

maioria dos autores da área, Meltzer (2010a) e Stein (2010) incluem a regulação emocional 

dentro do conceito mais amplo de funções executivas. Entendem que a capacidade de regular 

as próprias emoções é um fator que contribui para a aprendizagem, na medida em que esta 

habilidade pode influenciar o funcionamento cognitivo. Perante sua concepção de regulação 

emocional como um processo pelo qual o indivíduo experimenta e expressa emoções de 

forma autocontrolada (STEIN, 2010) pode-se compreender porque consideram esta habilidade 

parte das chamadas funções executivas. Ou seja, para além do reconhecimento de emoções, a 

regulação envolve inibir reações emocionais inadequadas e expressá-las de forma adaptativa, 

o que requer controle inibitório, flexibilidade e habilidade de monitorar e modificar sua 

resposta emocional e comportamental em consonância com as exigências do ambiente. Para 

Stein (2010), quando as crianças desenvolvem esta habilidade em sala de aula, tornam-se 

crescentemente mais capazes de sustentar seus esforços, lidar de forma positiva com 
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frustrações perante tarefas difíceis, aprendem a solucionar conflitos com os colegas, colaborar 

com eles e ajustar seu comportamento à rotina escolar e às demandas sociais. 

Para estimular o desenvolvimento da autorregulação emocional em sala de aula, Stein 

(2010) releva a importância do papel do professor em prover um modelo apropriado, por 

exemplo, ele pode expressar suas emoções e formas adequadas de manejá-la ou pode modelar 

e ensinar autoinstruções que ajudem a criança a lidar com situações estressantes. Atividades 

como simulações e jogos de faz-de-conta também são úteis na medida em que permitem que a 

criança possa experimentar a autorregulação emocional em diferentes situações e contextos. 

Além, quando ocorrerem, comportamentos negativos devem ter um espaço para serem 

discutidos, sendo demonstrado seu impacto sobre os outros e apresentado de forma clara o 

comportamento adequado ou desejado. Para o controle de impulsos, a autora sugere uma 

estratégia dividida em quatro etapas: reconhecer quando estou com raiva, parar e pensar, 

respirar fundo três vezes e, por fim, procurar uma solução. Esta estratégia ou outras baseadas 

nela podem ser complementadas por dicas visuais, gráficos ou desenhos que auxiliem as 

crianças a lembrarem-se e recorrerem a ela.      

 Stein (2010) também refere as transições entre atividades na rotina escolar e defende 

que uma série de técnicas podem ser utilizadas para facilitar ou ensinar a habilidade de 

esperar, o que auxilia as crianças a desenvolverem melhor controle de seu comportamento e 

outros aspectos da regulação emocional. Assim, enquanto esperam em fila, podem brincar de 

‘telefone sem fio’ ou, se devem esperar sentados em sua carteira, podem fazer um desenho. A 

autora também destaca algumas ações que podem elevar a motivação da criança para qualquer 

tarefa, entre elas, conhecer as expectativas do professor para a atividade e prover ao estudante 

a oportunidade de escolha, ou seja, quando pode opinar e escolher a tarefa, seu formato ou 

outros aspectos relacionados, a criança tende a engajar-se mais em sua realização. Outra 

estratégia interessante pode ser utilizada quando uma criança experimenta algum tipo de 

estresse ou fica ansiosa em dada situação. O professor pode questioná-la o que diria para 

ajudar um amiguinho que estivesse na mesma situação; isso a auxilia a mudar sua perspectiva 

e buscar uma solução, provendo maior efetividade ao seu controle emocional. Em suma, para 

Stein (2010), desenvolver a habilidade de autorregulação emocional é fundamental, pois esta 

permite que o indivíduo possa modular sua motivação, sua ansiedade, seu comportamento e 

seus processos cognitivos e lidar de forma mais adaptativa com situações diversas, que 

incluem a aprendizagem.         

 Finalizando esta exposição, a proposta de Meltzer (2010a) é delineada para estudantes 

mais velhos que a amostra do presente estudo. Na maioria dos capítulos há, inclusive, uma 
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estrutura de apresentação de estratégias que segue uma progressão desenvolvimental do 

Ensino Fundamental até o Ensino Médio, o que não foi abordado nesta tese, pois fugiria do 

seu foco principal. Optou-se, assim, apenas pela ilustração de alguns fundamentos e 

estratégias, muitas das quais passíveis de serem adaptadas para diversos níveis educacionais, 

incluído a pré-escola e primeiro ano do Ensino Fundamental. Um último apontamento refere-

se ao formato das estratégias apresentadas pelos diversos autores. A maioria delas, de fato, 

parece auxiliar o engajamento e incitar o desenvolvimento das diversas habilidades 

executivas, contudo, as designadas no capítulo de memória não deixam este aspecto claro. Ou 

seja, as estratégias de memória e memória de trabalho parecem mais designadas a auxiliar a 

como lidar com um processo limitado do que a estimulá-lo e desenvolvê-lo, como sugere o 

uso de acrônimos, por exemplo. E este é um aspecto que merece cuidado e atenção; tais 

estratégias podem ser muito úteis a indivíduos com prejuízo na habilidade, pois minimizam a 

demanda imposta sobre o processamento da informação, porém, sua utilidade é questionável 

quando o que se pretende é estimular o processo em foco. Esta diferença, embora sutil, é 

fundamental e tal crítica permeou a adaptação e o desenvolvimento das atividades que 

compõem o PIAFEx. 

 

 

3.4.  A proposta de Dawson e Guare 

 

 

Bastante similar à proposta de Meltzer (2010a), há também a de Dawson e Guare 

(2010). Os autores iniciaram sua abordagem às funções executivas em seu trabalho com 

crianças e adolescentes com traumatismo crânioencefálico e com TDAH, porém, têm 

observado em sua prática um número crescente de crianças com prejuízos executivos mesmo 

sem enquadrar-se em nenhum diagnóstico. Para eles, estas crianças poderiam ter grandes 

ganhos a partir de uma intervenção que estimule o funcionamento executivo. É sobre este 

pano de fundo que os autores desenvolveram um guia para avaliação e intervenção sobre 

habilidades executivas destinado a pais e professores, com estratégias que podem ser 

empregadas em contexto de sala de aula. Defendem que as crianças precisam aprender a como 

controlar comportamentos inadequados, a manejar suas emoções frente a frustrações, a como 

organizar materiais, fazer planos e solucionar problemas e que, no curso do dia escolar, há 

inúmeras oportunidades para estimular e ensinar estas habilidades.  
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Seu programa é baseado no modelo de Resposta à Intervenção _ RI (Response to 

Intervention _ RTI), cuja principal definição é a de uma prática que prove instrução ou 

intervenção ajustada às necessidades do estudante. Algumas características essenciais do 

modelo incluem a ênfase na identificação e intervenção precoce, o monitoramento de todo o 

progresso e uso desta informação para alterações e adaptações no programa, além do emprego 

de uma estrutura hierárquica, com camadas ou níveis de atuação: no mais básico destes níveis, 

chamado de ‘universal’, o programa é implementado na escola ou na sala de aula, com o 

objetivo de endereçar as necessidades da maioria dos estudantes; o segundo, referido como 

nível de ‘indicação’, é designado para aqueles estudantes com dificuldades mais pronunciadas 

e que necessitam de maior suporte (aproximadamente, 10 a 15% dos estudantes); o terceiro e 

último é o nível ‘intensivo’, endereçado para a parcela de estudantes que necessita de suporte 

individualizado e especializado (em geral, de 1 a 7% dos estudantes), devido a seus 

comprometimentos mais severos (DAWSON; GUARE, 2010).  

Embora esta abordagem pareça bastante interessante, não é aplicada ao PIAFEx por 

alguns motivos. Primeiramente, devido ao fato deste último ser um programa recém-

desenvolvido e esta tese ser o primeiro estudo de avaliação de sua eficácia; um segundo 

motivo alude ao fato de os níveis 2 e 3 (indicação e intensivo) do modelo RI fugirem ao que 

esta autora compreende como atividades que se enquadrem no escopo da escola. Por fim, 

enquanto o PIAFEx preza pela prevenção, a abordagem de Dawson e Guare (2010) à 

temática, apesar da ênfase na atuação precoce, ainda se dá sobre uma perspectiva remediativa, 

pois procura identificar áreas comprometidas ou menos desenvolvidas e propõe estratégias 

específicas para desenvolver estas habilidades. Apesar disso, algumas de suas sugestões 

podem ser adaptadas para o trabalho preventivo. 

Os autores também destacam a noção de uma progressão desenvolvimental das 

funções executivas, que segue um curso de algo externo para interno. Ou seja, no início de seu 

desenvolvimento as funções executivas são experimentadas como externas à criança, 

representadas pelas regras e limites impostos pelos adultos; gradualmente, a criança 

desenvolve suas próprias habilidades executivas e passa a atuar mais independentemente. Este 

também é o princípio geral para a intervenção sobre estas habilidades. Inicialmente, a criança 

recebe instrução, suporte e a regulação do adulto, utiliza mediadores e, gradativamente, torna-

se capaz de se utilizar destas habilidades de forma autônoma. Neste escopo, a instrução direta 

das habilidades executivas e seu emprego nas tarefas regulares da escola facilitam processos 

de internalização, tornando-as “hábitos da mente” (DAWSON; GUARE 2010, p.75). Os 
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autores apontam ainda duas possibilidades ao trabalho para desenvolvimento destas funções, 

sendo a intervenção direcionada ao ambiente ou ao indivíduo. 

A primeira delas, a intervenção direcionada ao ambiente, tem o objetivo principal de 

alterar situações ambientais de modo a incrementar o funcionamento executivo do indivíduo 

ou minimizar a demanda sobre as funções executivas e reduzir o efeito negativo de um 

prejuízo nestas habilidades. Envolvem estratégias tais como: (1) alterações no ambiente físico 

e social, como por exemplo na estrutura e organização da sala de aula para encorajar estas 

habilidades nas crianças; (2) mudanças na natureza da tarefa, por exemplo, fazendo as tarefas 

mais breves, com intervalos, tornando as etapas de sua resolução mais explícitos ou adaptando 

tarefas aos interesses dos estudantes; (3) provendo dicas ou sinais, tais que lembrem o 

estudante da atividade a ser realizada, o que inclui dicas visuais, como organizadores gráficos 

colocados na sala de aula, listas e checklists e, (4) alterações na forma como adultos, pais ou 

professores, interagem com as crianças, ou seja, o adulto deve modelar o uso destas 

habilidades e permitir oportunidades de prática, oferecendo o suporte necessário. Antes de 

uma tarefa, por exemplo, o adulto pode dialogar com a criança sobre o que irá acontecer e 

questioná-la sobre como ela pode lidar com a situação, elaborando um plano, pode ainda 

instruir e incentivar o uso de listas ou lembretes; durante a atividade, deve supervisionar a 

criança, instruindo-a a resgatar o plano inicial; após a atividade, é ainda importante conversar 

sobre o que aconteceu, o que funcionou ou não e o que pode ser feito diferente da próxima 

vez, realizando assim uma avaliação do processo. Ainda, diversos tipos de questões podem 

ser utilizadas para auxiliar o engajamento de habilidades executivas (e.g. O que você precisa 

fazer primeiro? E depois? ou Como você resolveu esse problema?) (DAWSON; GUARE 

2010). 

Porém, este tipo de intervenção requer alguns cuidados na medida em que algumas 

destas estratégias podem, sem o suporte adequado, limitarem-se a minimizar as demandas 

executivas do meio e não propriamente a desenvolver as habilidades executivas. Por exemplo, 

as alterações no ambiente físico e social, na natureza da tarefa ou o oferecimento de dicas, se 

não envolverem e engajarem a criança desde seu planejamento e elaboração e não forem 

cuidadosamente delineadas para um suporte gradativamente menor, provendo à criança 

crescente controle e autonomia, não levarão à internalização da habilidade; ao contrário, a 

criança permanecerá dependente destes auxílios externos para desempenhar-se. Por sua vez, é 

a intervenção direcionada ao indivíduo que tem por finalidade alterar as capacidades da 

criança de funcionar adaptativamente, o que pode ser realizado de duas formas (DAWSON; 

GUARE 2010).  
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A primeira delas é ensinar a habilidade, ou seja, prover instrução sobre habilidades 

específicas e de acordo com o nível desenvolvimental da criança. No programa de Dawson e 

Guare (2010) isso envolve passos em que adulto e criança, juntos, deverão descrever o 

comportamento alvo, estabelecer um objetivo, estabelecer um procedimento e etapas 

necessárias para atingi-lo, supervisionar a criança no decorrer do processo, avaliar o processo 

e fazer alterações quando necessário e atenuar a supervisão, transferindo à criança a 

responsabilidade pela realização na tarefa. Neste contexto, os autores sugerem rotinas e 

procedimentos, como a rotina do fim do dia, para auxiliar os estudantes a organizarem-se para 

deixar a escola, separar e guardar materiais, limpar o ambiente de estudo, ou a rotina para 

manejo de impulsos e emoções, em que as crianças devem seguir uma série de passos para 

identificar situações em que um comportamento problema ocorre, levantar condutas 

alternativas e simular estas ações.  

Outra forma de conduzir a intervenção direcionada ao indivíduo é motivando a criança 

a usar e engajar suas habilidades executivas. Para tanto, Dawson e Guare (2010) sugerem o 

uso de sistemas de incentivos e recompensas e a técnica de contrato de comportamento. Uma 

situação diversa, no entanto, é quando a criança, a despeito de possuir a habilidade, não tenta 

desempenhar uma tarefa que lhe parece difícil ou desinteressante. Neste caso, os autores 

sugerem, combinado ao sistema de incentivos, estabelecer claramente as etapas da tarefa, 

modelar e prover prática em cada etapa, iniciando pela última. A criança só passará à etapa 

precedente quando obtiver sucesso na realização da atual. Um ponto de destaque, porém, 

refere que, independente do tipo de estratégia empregada ou das atividades, um quesito 

fundamental é o envolvimento da criança em toda e qualquer etapa do processo de 

intervenção. Ao permitir que a criança se envolva e participe das tomadas de decisão a 

respeito da estrutura da sala, geração de regras para a classe, seleção de temas para trabalhos e 

outros, o professor maximiza sua motivação e prove oportunidades para que exercite 

habilidades metacognitivas, promovendo a autorregulação. 

Outro ponto chave da proposta de Dawson e Guare (2010) são os procedimentos e 

rotinas, empregados com objetivos diversos e em áreas também diversificadas, como para 

organização de materiais ou do local de trabalho ou para prover o ensino de habilidades, como 

elaborar planos para lição de casa, para projetos de longo prazo, como controlar emoções e 

comportamentos impulsivos, entre outros. Em comum, estas atividades possuem etapas que 

integram a instrução direta, a modelação, a prática, a discussão e avaliação e uma estrutura 

bem delimitada em que o suporte é gradativamente retirado para que a criança assuma 

responsabilidade crescente pela tarefa, por exemplo: (1) – prepare a criança para iniciar e 
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sinalize cada etapa do processo, (2) – prepare a criança para iniciar e pergunte após cada etapa 

‘O que você faz agora?’, (3) – Diga à criança para seguir as etapas sozinha, verifique 

periodicamente e ao final para certificar-se de que todo processo foi seguido, (4) - Diga à 

criança para seguir as etapas sozinha, verifique ao final; (5) - Diga à criança para seguir as 

etapas sozinha, não faça nenhuma verificação; (6) – O estudante segue todo o processo de 

forma independente.  

Outras sugestões endossadas por Dawson e Guare (2010) e que podem ser utilizadas 

conjunta e complementarmente a diversas atividades são o emprego da linguagem e o trabalho 

com pares. No que se refere ao uso da linguagem, enfatizam a importância desta habilidade 

para a criança no desenvolvimento e ensaio de regras, automonitoramento e autoinstrução. O 

adulto deve modelar seu uso para a criança e ensiná-la a aproveitar-se deste recurso, por 

exemplo, enquanto elabora um plano (e.g. ‘O que eu preciso para fazer isso?’ ‘O que devo 

fazer agora?’). As atividades podem ser também desenvolvidas em pares, formato que 

possibilita que um estudante possa monitorar o desempenho do outro. 

Desta forma, com recurso a estas rotinas e procedimentos e pautando-se nas distintas 

abordagens ao desenvolvimento das funções executivas, ou seja, intervenção direcionada ao 

ambiente ou ao indivíduo, habilidades específicas podem ser estimuladas e desenvolvidas. Por 

exemplo, no trabalho com a habilidade de planejamento, o adulto pode oferecer à criança um 

checklist que deve ser seguido na execução de uma tarefa (alteração ambiental) e pode 

envolvê-la no processo de planejamento por meio de instrução, modelação e questões que a 

façam refletir sobre este processo, como ‘O que você precisa fazer primeiro? E o que vem 

depois?’ (ensino da habilidade e alteração na forma de interação com a criança); por sua vez, 

na atuação direcionada às habilidades metacognitivas, como o automonitoramento, o adulto 

pode incentivar a criança a pensar sobre seus próprios processos mentais, por meio de 

questões como ‘Como você resolveu esta tarefa? Como você fez para se lembrar desta 

resposta?’ (alteração na forma de interação com a criança), auxiliá-la a desenvolver um 

checklist para monitorar seus erros mais comuns após encerrar uma tarefa ou ensiná-la a usar 

a linguagem como ferramenta autorregulatória, como a autoinstrução (ensino da habilidade). 

Relatos de caso, nos quais esta proposta de intervenção foi aplicada a estudantes com 

prejuízos executivos específicos, revelam ganhos nas habilidades trabalhadas e melhor 

funcionalidade dos indivíduos no dia a dia (DAWSON; GUARE 2010).  

Embora os autores não especifiquem a faixa etária para a qual sua proposta foi 

delineada, ela parece mais adequada a estudantes a partir do Ensino Fundamental e, de fato, 

em seus exemplos e casos, os participantes eram em sua quase totalidade crianças e 
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adolescentes do Ensino Fundamental e Médio. Apesar disso, alguns de seus argumentos e 

atividades podem ser adaptados para o trabalho preventivo com pré-escolares e crianças 

iniciantes no Ensino Fundamental, de modo que esta referência também foi utilizada como 

subsídio ao desenvolvimento do PIAFEx.  

 

 

3.5.  Súmula dos modelos interventivos 

 

 

Nota-se que, apesar de amparados em distintos modelos teóricos e apresentarem 

atividades bastante diversificadas, muitas similaridades podem ser apontadas entre os modelos 

e programas interventivos acima descritos, deixando em segundo plano qualquer discussão 

teórica e ideológica. Sendo assim, finalizando a abordagem aos modelos interventivos, são 

compilados seus pontos em comum, as principais divergências e levantados alguns aspectos 

pertinentes à discussão.  

Os programas ‘Tools of the Mind’ e ‘Sarilhos do Amarelo’ são mais obviamente 

endereçados para o trabalho com crianças mais jovens, que incluem aquelas em idade pré-

escolar e início do Ensino Fundamental. Por outro lado, as propostas de Meltzer e de Dawson 

e Guare orientam-se para a atuação com crianças mais velhas, em geral a partir do Ensino 

Fundamental e, apesar de enfatizar a intervenção precoce, principalmente Dawson e Guare 

(2010) assumem uma postura mais remediativa do que preventiva. Todos, porém, são 

programas delineados para o uso em contexto de sala de aula e de forma integrada às 

atividades e ao currículo escolar. Mais importante, todos mantêm grande foco em ‘como 

aprender’ e não só no produto final, refletindo a opinião unânime dos autores de que as 

habilidades do funcionamento executivo precisam e devem ser ensinadas (BODROVA; 

LEONG 2007; DAWSON; GUARE 2010; MELTZER 2010a; ROSÁRIO et al. 2007a).  

Embora as atividades propostas pareçam fundamentalmente diferentes, a exemplo da 

‘brincadeira madura’ (BODROVA; LEONG 2001; 2007), do ensino de habilidades por meio 

de histórias (ROSÁRIO et al. 2007a; 2007b) ou o emprego de estratégias (MELTZER 2010a; 

DAWSON; GUARE 2010), elas podem ser tomadas como artifícios distintos para promover a 

prática e experimentação das habilidades executivas. Este, aliás, um dos importantes pontos 

de acordo dos programas: promover oportunidades para que a criança possa praticar e 

exercitar estas habilidades em diferentes situações. Outros pontos em comum incluem a 
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ênfase no uso da linguagem como ferramenta autorregulatória; a condução de atividades em 

pares ou grupos maiores para permitir a regulação mútua de comportamentos; a instrução 

direta e explícita, com recurso à modelação e prática; e a necessidade do envolvimento e 

engajamento da criança no processo (BODROVA; LEONG 2007; DAWSON; GUARE 2010; 

MELTZER 2010a; ROSÁRIO et al. 2007a).  

Outro aspecto comum fundamental é a interação e o papel do professor. Há clara 

ênfase em oferecer maior suporte inicial e gradativamente retirar esse apoio, provendo maior 

autonomia à criança. O mesmo se aplica à adequação das atividades a crianças de distintos 

níveis desenvolvimentais, ou seja, a mesma atividade pode ser aplicada a diferentes níveis 

escolares, com adaptações. Um quesito importante a considerar é que é indispensável maior 

suporte para as séries precoces e menor suporte para séries mais avançadas. Destaque também 

é dado à noção de que as estratégias, mediadores ou suportes utilizados deixam de ser 

necessários na medida em que a habilidade alvo se desenvolve, ou seja, estas ferramentas, 

antes externas, são internalizadas pela criança (BODROVA; LEONG 2007; DAWSON; 

GUARE 2010; MELTZER 2010a; ROSÁRIO et al. 2007a).  

A autorregulação emocional também é enfatizada pelos diversos autores e tem espaço 

em seus respectivos programas, refletindo uma concepção integrativa de que as funções 

executivas estão implicadas no controle e regulação não apenas do comportamento e da 

cognição, mas também das emoções (BODROVA; LEONG 2007; DAWSON; GUARE 2010; 

MELTZER 2010a; 2010b; ROSÁRIO et al. 2007a; STEIN 2010). Assim, vê-se que apesar da 

aparente diversidade entre as propostas, há grande sobreposição entre algumas das principais 

ideias e fundamentos que orientam suas atividades, tornando claro que compartilham mais do 

que um objetivo comum.  

Alguns aspectos, porém, merecem maior espaço de discussão. Referem-se à noção de 

interação e de suporte externo adequados, conceitos que são intimamente relacionados e que 

podem suscitar algumas questões interessantes. Por exemplo, pode-se ponderar se ao oferecer 

um suporte externo, a exemplo de uma estratégia ou um mediador ou mesmo uma interação 

de suporte professor-criança, não se estaria influenciando de modo negativo ou tornando mais 

lento o processo de aquisição das funções executivas. Ou seja, se esta abordagem à 

estimulação e desenvolvimento destas habilidades não poderia tornar a criança mais 

dependente do ambiente e do adulto. Segundo Dawson e Guare (2010) a suposição acima não 

procede e os autores oferecem alguns argumentos para defender essa posição. Primeiramente, 

retomam o longo curso desenvolvimental destas habilidades, até início da vida adulta e, com 

base nisso afirmam que qualquer estudante, mesmo no Ensino Médio, ainda precisará de 
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algum grau de suporte, pois suas habilidades executivas ainda não estão completamente 

maduras.  

De modo mais específico à interação professor-criança, outro argumento dos autores 

refere que a regra geral para intervenção sobre as habilidades executivas é oferecer suporte, 

no entanto, este não deve ser confundido com controle. Ou seja, o adulto deve proporcionar 

suporte à criança, porém apenas suficiente para que ela obtenha sucesso na tarefa, pois, 

quando o suporte é excessivo, a despeito do sucesso na tarefa, a criança perde a oportunidade 

de desenvolver a habilidade para desempenhar-se independentemente. Arguem que quando o 

adulto assume o controle na interação, desempenhando o papel das funções executivas da 

criança, pode ocasionar sérias implicações ao desenvolvimento destas habilidades. Essa 

assertiva é corroborada Bodrova e Leong (2007), para as quais uma noção fundamental que 

deve permear a realização das atividades é que quando o controle é exercido pelo adulto, a 

autorregulação não é praticada e não se desenvolve. Em outras palavras, a criança não engaja 

seu funcionamento executivo na tarefa e o objetivo das atividades perde sua função. Deste 

modo, deve estar claro que o adulto deve ser um mediador; e, apesar de inicialmente 

proporcionar maior suporte, este será gradualmente retirado, o que integra um processo de 

transferência do controle e responsabilidade pela tarefa do adulto para a criança (DAWSON; 

GUARE 2010; ROSÁRIO et al. 2007a).  

Também o uso de estratégias pode suscitar algumas questões, como por exemplo se tal 

prática não poderia tornar o desempenho do estudante dependente da estratégia, ou seja, se há 

um apoio externo, haveria de fato engajamento e desenvolvimento dos processos executivos? 

De acordo com Bagnato e Meltzer (2010) e Meltzer (2010b), sim. Para as autoras, as 

estratégias são ferramentas para ensinar funções executivas e, com instrução explícita, 

sistemática e prática consistente, elas tendem a ser internalizadas, conforme a habilidade alvo 

do indivíduo se desenvolva. Seu uso seria capaz de estimular o engajamento da função 

executiva em foco e assim, promover seu exercício e incremento. Porém, como ressaltam 

Dawson e Guare (2010), o suporte oferecido e a interação entre professor e criança também 

desempenham aqui um papel fundamental, de modo que a estratégia cumpra seu objetivo e 

não se consolide apenas como um apoio externo. Os mesmos autores reiteram a utilidade 

destas ferramentas para fomentar as habilidades executivas e argumentam que, quando 

professores esperam maior responsabilidade das crianças, assim como melhor desempenho 

em tarefas ou comportamentos que requerem funções executivas, eles devem ensiná-las e 

instruí-las na habilidade alvo, utilizar recursos como mediadores ou estratégias e prover 

suporte e não apenas esperar que estas habilidades manifestem-se sozinhas.   
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Por fim, há de se destacar a ênfase na intervenção precoce, mais nitidamente abordada 

por Bodrova e Leong (2001; 2007) e Rosário e colaboradores (2007a), porém também 

reconhecida como essencial e endossada por Dawson e Guare (2010) e Meltzer (2010a). 

Conforme argúem Meltzer e Basho (2010), todos os estudantes, incluindo crianças com 

dificuldades atencionais ou de aprendizagem, precisam aprender estratégias que promovam 

suas habilidades executivas e isso têm importância particular nas séries escolares iniciais, de 

modo que possam estar preparados para lidar com as crescentes demandas nas séries mais 

avançadas. Isso toma relevância maior frente ao entendimento de que déficits no 

funcionamento executivo podem acarretar consequências a longo prazo para a aprendizagem; 

e não somente no contexto escolar estas habilidades se farão importantes, mas também na 

tomada de decisões em muitas áreas e circunstâncias da vida adulta (BODROVA; LEONG 

2007).  

Estudos já têm sido conduzidos utilizando os referidos programas ou modelos 

análogos a estes e têm produzido resultados positivos, sugerindo sua efetividade em promover 

o desenvolvimento das funções executivas. Estas evidências são revisadas no próximo tópico 

desta tese. 

E, para além dos acima descritos, outros programas podem ser encontrados no 

relatório ‘Self-regulated Learning: a literature rewiew’ do Instituto de Educação de Londres. 

Os autores identificaram nove programas interventivos e iniciativas políticas cujo objetivo é 

estimular e desenvolver habilidades de autorregulação em diversificadas faixas etárias. Tais 

programas são: Brainology, Learning to Learn, Visible thinking, Personal Learning and 

Thinking skills, Social and Emotional Aspects of learning, Tools of the Mind, Deep learning, 

Value schools, Penn Resiliency Programme and Self-regulation Empowerment Programme. 

Todos focalizam o desenvolvimento de habilidades, ensino de estratégias, manejo de emoções 

e comportamentos, visando a autonomia do aprendiz. Para os autores do relatório, a 

abordagem à autorregulação deve ser parte dos programas de aprendizagem. Relevam ainda 

que, ao menos em seu país, nos últimos anos tem sido crescente o interesse político nesta área 

(DUCKWORTH et al., 2009).    

 Os programas sumariados nos tópicos anteriores, apesar de pautados em distintas 

concepções teóricas, marcam a posição adotada nesta tese, ou seja, de uma intervenção 

“ecológica”, conduzida em contexto de sala de aula, pautada na realização de atividades que 

demandem funções executivas e resolução de problemas, com recurso ao suporte e mediação, 

e não a concepção de treino repetitivo de habilidades a partir de paradigmas de testagem. 
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3.6.  Estimulando o desenvolvimento das funções executivas: Evidências 

empíricas  

 

 

Estudos acerca da reabilitação das funções executivas são abundantes na literatura. 

Apesar de bastante diferenciados, a maioria destes programas baseiam-se em uma abordagem 

combinada, que agrega conhecimentos e práticas da neuropsicologia, da psicologia cognitiva 

e comportamental (FUENTES, 2009); assim, por exemplo, muitos programas envolvem treino 

de resolução de problemas e manejo de objetivos, treinos de execução de planos, em 

autoinstrução ou em estratégias metacognitivas, ensino de rotinas e, em alguns casos, controle 

ambiental ou uso de recursos externos, como lembretes, bips, entre outros. Em geral, estes 

programas têm mostrado efetividade em uma diversidade de casos associados à disfunção 

executiva, como em pacientes com traumatismo crânio-encefálico, acidente vascular cerebral 

e mesmo no TDAH (BRAEK; DIJKSTRA; PONDS; JOLLES, 2009; CICERONE et al., 

2000; HEWITT; EVANS; DRITSCHEL, 2006; LEVINE et al., 2000; MANLY; HAWKINS; 

EVANS; WOLDT; ROBERTSON, 2002; MARLOWE, 2000; MUÑOZ-CÉSPEDES; 

TIRAPU-USTÁRROZ, 2004; SOHLBERG; MATEER, 2009).  

Outra abordagem à reabilitação destas funções tem sido o treino cognitivo, que em 

geral são exercícios, muitas vezes computadorizados, desenvolvidos a partir de derivações dos 

testes ou paradigmas comumente utilizados à avaliação da habilidade a ser treinada. 

Diferentemente da prática mencionada no parágrafo anterior, nos treinos cognitivos, o foco 

está no desempenho na atividade e não no funcionamento na vida diária (FUENTES, 2009). 

Um exemplo deste tipo de intervenção é o Programa de treino da Memória de Trabalho da 

CogMed Systems, que consiste em três softwares, cada um destinado a uma faixa etária 

específica dentre pré-escolares, crianças em idade escolar e adultos. Cada um destes 

programas conta com diversas telas e níveis de dificuldade; porém, a tarefa básica é a mesma. 

A título de exemplo, em algumas tarefas, estímulos visuais são apresentados na tela por curtos 

períodos de tempo; após, o participante deverá recordar a localização e a ordem destes 

estímulos e, com o mouse, clicar nos itens correspondentes. Sob o mesmo paradigma, pode 

ser incorporado o componente auditivo; em uma destas tarefas, o participante houve uma 

sequência de números e, após, deve clicar nos dígitos correspondentes, porém na ordem 

inversa. A dificuldade é manipulada a partir do aumento do número de estímulos (CogMed 

Systems). Estudos também têm investigado a efetividade deste tipo de treino sobre a 



60 

 

reabilitação das habilidades que integram as funções executivas, incluído o programa da 

CogMed Systems, em crianças e adolescentes com TDAH e adultos com lesão cerebral e têm 

encontrado resultados promissores (BECK; HANSON; PUFFENBERGER; BENNINGER; 

BENNINGER, 2010; CICERONE, 2002; KLINGBERG et al., 2005; LUNDQVIST;  

GRUNDSTRÖM; SAMUELSSON; RÖNNBERG, 2010), havendo também evidências 

oriundas de estudos de neuroimagem, que mostram aumento de atividade no córtex pré-

frontal e parietal e na densidade de receptores de dopamina D1 em indivíduos submetidos ao 

treino (KLINGBERG, 2010).  

Por outro lado, a abordagem preventiva, ou seja, intervenções que promovam ou 

facilitem o desenvolvimento destas habilidades, tem recebido menor atenção da literatura. De 

fato, não foram encontrados estudos nacionais sobre o tema; tem sido sobretudo as 

investigações internacionais que têm endereçado essa questão e provido um corpo de 

evidências acerca da efetividade destas intervenções no desenvolvimento das habilidades 

executivas. No que tange estritamente aos programas que foram aqui delineados e que 

serviram de fundamento ao desenvolvimento do PIAFEx, alguns achados têm revelado sua 

efetividade na promoção das habilidades foco deste estudo.  

Meltzer (2010b), por exemplo, sumaria uma série de estudos que avaliaram a eficácia 

de um programa que, tal como apresentado por Meltzer (2010a), integra o ensino de 

estratégias de funções executivas na rotina diária em sala de aula. A autora concluiu que 

ensinar o uso de estratégias que eliciam o funcionamento executivo tem um impacto 

importante sobre o desempenho escolar e, além, sobre a autopercepção de competência dos 

estudantes. Assim, o uso das estratégias também teve um efeito sobre a metacognição das 

crianças participantes, que passaram a reconhecer que são capazes de maior sucesso 

acadêmico quando aprendem e utilizam as estratégias. No mesmo sumário de estudos, 

Meltzer (2010b) destaca que, em conjunto com uma medida de esforço/persistência, o uso de 

estratégias executivas foi capaz de influenciar o desempenho de estudantes em diferentes 

áreas, explicando 34% da variância em sua performance nas áreas de tarefa de casa, projetos 

de longo prazo e desempenho acadêmico geral. A despeito desses achados aludirem a 

estudantes do Ensino Fundamental e Médio, suas conclusões são relevantes, pois mostram 

que é possível implementar tais programas em contexto de sala de aula e com resultados 

positivos em participantes normais, ou seja, que não possuíam nenhum diagnóstico ou déficit 

estabelecido.  

Também em estudantes do Ensino Fundamental e Médio, porém em um contexto 

clínico, na presença de queixas escolares e, em alguns casos, do diagnóstico clínico de 



61 

 

TDAH, evidências sugerem a efetividade do ensino explícito de estratégias e do 

desenvolvimento das habilidades executivas. Nos quatro casos relatados por Hannus-suksi, 

Pollica, Stacey, Feller e Bendezu (2010), a instrução e atividades para desenvolver funções 

executivas (com base em Meltzer, 2010a) foram direcionadas a áreas de dificuldades 

particulares de cada participante e, muitas vezes, endereçadas a áreas de conteúdo escolar 

específicas. Os resultados foram positivos, pois os estudantes passaram a utilizar as 

estratégias aprendidas, conseguindo minimizar suas dificuldades executivas e alcançado 

maior sucesso em suas tarefas escolares. Resultados análogos são relatados nos casos de 

Dawson e Guare (2010). De fato, conforme é apontado por Meltzer (2010a), estudantes com 

dificuldades de aprendizagem ou atencionais podem se beneficiar grandemente do uso de 

estratégias executivas, porém a autora ainda releva que o ensino explícito e sistemático das 

habilidades executivas pode ser profícuo a todos os estudantes.  

 Especificamente em relação a pré-escolares, há ainda menor número de evidências, 

que em geral se restringem aos programas ‘Tools of the Mind’ e Sarilhos do Amarelo. Em um 

destes estudos, com crianças com idade média de cinco anos, constatou-se que a participação 

no programa interventivo do ‘Tools of the Mind’, que foi conduzido pelas próprias 

professoras, levou a ganhos significativos de memória de trabalho, controle inibitório e 

flexibilidade cognitiva que se generalizaram e transferiram para novas atividades, diferentes 

daquelas conduzidas em sala de aula (DIAMOND et al., 2007). Outro estudo, conduzido com 

crianças de três e quatro anos de idade, evidenciou que a participação no mesmo programa 

proveu ganhos na autorregulação e funcionamento executivo, sendo que o grupo experimental 

obteve maior sucesso e superou o grupo controle em medidas de desempenho acadêmico e de 

comportamento social (BARNETT et al., 2008).  

 Por sua vez, estudo que investigou a eficácia do Sarilhos do Amarelo, aplicado a pré-

escolares de cinco anos de idade, proveu evidências de que o ensino explícito de estratégias 

de autorregulação pode facilitar e motivar a aprendizagem autônoma das crianças. Os autores 

verificaram que as crianças expostas ao programa foram capazes de utilizar as estratégias 

implementadas (planejamento, execução, avaliação) em outras atividades, ainda que em 

contexto de sala de aula (ROSÁRIO; COSTA et al., 2007). Outro estudo, desta feita em 

alunos em idade escolar, de 2º e 3º ano do ensino básico em Portugal, demonstrou que os 

alunos com melhores habilidades autorregulatórias obtêm também melhor desempenho 

escolar nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, endossando a relação entre 

sucesso escolar e habilidades de autorregulação (ROSÁRIO; SOARES; NÚÑES; 

GONZÁLEZ-PIENDA; RÚBIO, 2004).  
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 Outros pesquisadores, como Bodrova e Leong (2010), autoras do programa Tools of 

the Mind, ressaltam a importância da brincadeira nos currículos e programas pré-escolares 

para o desenvolvimento de competências sócioemocionais, teoria da mente e de 

autorregulação. Relevam ainda que os efeitos desta prática estendem-se aos anos escolares. 

Em outra publicação, as mesmas revisaram uma série de estudos, encontrando que a 

brincadeira contribui para o desenvolvimento de habilidades como linguagem, incluindo 

vocabulário e compreensão, span atencional, concentração, controle de impulsos, estratégias 

para resolução de problemas, cooperação, participação em grupo, além de imaginação e 

empatia (BODROVA; LEONG, 2003).  Apesar disso, Nicopoulo (2010) relata a tendência 

crescente nos Estados Unidos a uma mudança na Educação Infantil, com maior foco e tempo 

dedicado ao ensino de língua e matemática e menos tempo para atividades como a 

brincadeira. Para o autor, tais padrões acadêmicos desenvolvimentalmente inadequados levam 

a um aumento na pressão para aquisição de conteúdo acadêmico e, ao mesmo tempo, 

diminuição na ênfase ao desenvolvimento de ferramentas para lidar com estresse, 

oportunidade que seria provida pela brincadeira. Em acordo com as autoras antes citadas, 

Nicopoulo, destaca a importância desta atividade como meio de promoção de 

desenvolvimento cognitivo e de competências sociais, incluindo a autorregulação.   

 Um aspecto importante a se ressaltar é que essas intervenções, pelo seu próprio 

formato de implementação, têm obtido sucesso em fomentar o desenvolvimento das 

habilidades executivas em contexto de sala de aula e promover melhor autorregulação, 

tornando as crianças mais autônomas e, em muitos casos, transferindo esses ganhos para 

outras áreas ou contextos, com repercussões, por exemplo, sobre o desempenho escolar. Isso é 

sobretudo importante porque intervenção com pré-escolares utilizando delineamento distinto 

deste, ou seja, utilizando o Programa de treino da Memória de Trabalho e o Programa de 

treino do controle inibitório, ambos baseados em exercícios derivados de testes utilizados à 

avaliação destas habilidades, apesar de produzir ganhos em algumas das habilidades treinadas 

(apenas o programa de memória de trabalho mostrou esse efeito), não obteve sucesso em 

generalizar e transferir os resultados da intervenção para outras áreas e habilidades 

(THORELL; LINDQVIST; NUTLEY; BOHLIN; KLINGBERG, 2009), o que pode significar 

que melhorar a performance durante treino não é suficiente para que haja transferência para 

outras atividades. Isso reforça a necessidade de intervenções delineadas em contextos do dia-

a-dia e que possam, de fato, promover o funcionamento adaptativo do indivíduo. 

 Em uma revisão recente sobre o tema, Diamond e Lee (2011) discorrem sobre 

características e modelos de programas e atividades que têm se mostrado eficazes em ajudar 
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crianças, sobretudo entre quatro e 12 anos, a desenvolver as habilidades executivas. Segundo 

sua revisão, evidências de diversos estudos oferecem respaldo a seis diferentes abordagens 

para promover funções executivas nos primeiros anos escolares. A primeira abordagem 

mencionada é o Treino computadorizado, que, em geral, são jogos computadorizados com 

progressivo aumento da demanda sobre habilidades específicas. O mais conhecido é o 

Programa de treino da Memória de Trabalho da CogMed Systems, mencionado anteriormente 

neste tópico e utilizado no estudo de Thorell e colaboradores (2009), também já referenciado. 

As evidências sumariadas por Diamond e Lee (2011) sugerem que o treino específico para 

memória de trabalho promove ganhos na tarefa treinada e em outras de memória de trabalho, 

mas não há generalização para habilidades não treinadas. Outros programas de treino, como o 

para controle inibitório, não têm se revelado eficaz. Outra abordagem combina jogos 

computadorizados e não computadorizados e, assim como o modelo anterior, os resultados 

parecem ser específicos para a habilidade treinada. Estes tipos de intervenção são chamadas 

por Kingblerg (2010) de treino implícito, em oposição às baseadas nas abordagens 

apresentadas nos parágrafos que seguem, que envolvem ensino de estratégias e metacognição 

e são referidas pelo autor como treino explícito. 

A terceira abordagem mencionada na revisão de Diamond e Lee (2011) refere-se aos 

exercícios aeróbicos. Alguns estudos sugerem ganhos em flexibilidade cognitiva e também 

em criatividade em crianças de oito a 12 anos de idade com a prática de exercícios aeróbicos e 

que tais ganhos são maiores do que os observados na educação física padrão. Maior ganho 

está relacionado à maior demanda da atividade sobre as habilidades executivas e as autoras 

postulam que a prática regular de esportes deve impactar ainda mais as funções executivas do 

que as atividades aeróbicas, pois demandam atenção sustentada, memória de trabalho e 

disciplina, além de favorecer a interação social.  

A quarta abordagem da revisão das autoras menciona as artes marciais e práticas de 

contemplação mental (mindfulness). As artes marciais tradicionais têm como foco o 

desenvolvimento do autocontrole e disciplina e, dentre os estudos sumariados na revisão, 

evidências apontam que crianças que praticam artes marciais regularmente têm maiores 

ganhos em funções executivas e realização de operações matemáticas mentalmente. Os 

ganhos são maiores para crianças mais velhas, entre nove e 11 anos, e menores para pré-

escolares. Por sua vez, o treino contemplativo, apesar de práticas diversificadas, a exemplo da 

meditação e yoga, envolve de modo geral o controle top-down da atenção e constante 

automonitoramento. Essas práticas têm demonstrado ser eficazes em promover aumento das 

funções executivas em crianças entre sete e nove anos, sendo que há indícios de generalização 
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para outras áreas e atividades, conforme relato de ganhos por pais e professores. Uma revisão 

específica sobre intervenções baseadas em práticas de contemplação mental para promoção de 

funções executivas pode ser encontrada em Tang, Yang, Leve e Harold (2012), cujas 

conclusões corroboram as de Diamond e Lee. Para estas últimas autoras, tanto no caso das 

artes marciais como das práticas contemplativas, um componente importante seria a 

disposição da criança em devotar tempo para a atividade, o que está relacionado à disciplina. 

A quinta abordagem eficaz consiste nos currículos escolares, sendo que as autoras 

destacam dois: o Tools of the Mind, já apresentado em tópico anterior, e o currículo 

Montessori. Embora o termo funções executivas não seja encontrado no currículo usado pelos 

montessorianos, Diamond e Lee (2011) relevam que o conceito montessoriano de 

“normalização” refere-se a ter boas funções executivas, ou seja, nesta concepção seria a 

transição entre um comportamento de desordem, impulsividade e desatenção para 

autodisciplina, independência e ordem.  

A sexta e última abordagem apresenta os currículos ou programas complementares. As 

autoras apresentam dois exemplos, com estudos que demonstram sua efetividade. O primeiro 

é o PATH, do nome em inglês Promoting Alternative Thinking Strategies (Promovendo 

Estratégias de Pensamento Alternativas). No PATH, os professores são capacitados para que 

possam promover as competências das crianças em autocontrole, reconhecimento e 

gerenciamento de sentimentos e resolução de problemas interpessoais. Evidências sugerem 

que crianças com idades entre sete e nove anos, após um ano de participação no PATH, 

apresentam melhores desempenhos em controle inibitório e flexibilidade cognitiva em relação 

a controles e, além, aquelas com melhor controle inibitório apresentam menos problemas de 

comportamento um ano depois. Outro programa destacado pelas autoras é o CSRP, do nome 

em inglês Chicago School Readiness Project (Projeto de Prontidão da Escola de Chicago). 

Novamente, o foco é na capacitação de professores que são instruídos a usar rotinas e regras 

claras, recompensar comportamentos positivos e redirecionar os negativos, além da instrução 

em estratégias de regulação emocional. Há conselheiros para crianças com problemas de 

comportamento e consultores de saúde que realizam workshops sobre redução de estresse para 

os professores. Estudos têm revelado que as classes expostas ao CSRP possuem maior suporte 

emocional e são mais bem gerenciadas. Além, crianças com quatro anos expostas ao 

programa por um ano mostraram ganhos superiores aos controles em funções executivas, 

sobretudo atenção e inibição, além de vocabulário, conhecimento de letras e matemática 

(DIAMOND; LEE, 2011).  
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    Tais autoras destacam que, para ser efetivo na promoção das funções executivas, um 

programa deve garantir que estas habilidades sejam continuamente desafiadas, como fica 

evidente em estudos em que grupos participaram de atividades em que não havia aumento da 

dificuldade ou demanda tarefa, e, portanto, não tiveram ganhos. No caso dos currículos ou 

programas de complemento (como é o caso do programa desenvolvido no escopo desta tese), 

há a necessidade de que seja explorado durante todo o dia escolar e não em módulos ou 

períodos pontuais. Ainda segundo as autoras, mesmo a melhor e mais elaborada atividade será 

inócua se raramente praticada e, para promover funções executivas, a prática repetida é 

grandemente importante para que haja benefícios. Destacam também que as crianças com 

piores habilidades executivas são aquelas que mais podem se beneficiar das intervenções. Por 

fim, Diamond e Lee (2011) relevam que os ganhos em funções executivas oriundos de 

intervenções com base nas abordagens de currículos escolares, programas complementares ou 

artes marciais e práticas contemplativas parecem maiores e mais facilmente generalizáveis, 

pois, em comparação aos treinos (computadorizados ou não), estas abordagens endereçam as 

habilidades executivas mais globalmente. 

 

 

3.7.  Por que um programa para promover intervenção precoce? 

 

 

Sobretudo na última década, tem sido crescente o conhecimento e a relevância 

atribuída aos primeiros anos de vida, sobretudo aos seis primeiros anos. De fato, estudos têm 

se preocupado em delinear e testar intervenções precoces que possam favorecer o 

desenvolvimento infantil nas suas diferentes dimensões, que incluem a social, cognitiva e 

emocional (CRUZ, 2009) e, dentre elas, as habilidades executivas e de autorregulação (e.g. 

BARNETT et al., 2008; BLAIR; DIAMOND, 2008; BODROVA; LEONG, 2001; 2007; 

DIAMOND et al., 2007; ROSÁRIO et al., 2007a). No âmbito nacional, pesquisadores têm 

compartilhado esta preocupação. Por exemplo, Maluf (2009, 2010) cita estudos em que têm 

desenvolvido junto a seu grupo de pesquisa e aplicado, com resultados positivos, programas 

de intervenção que promovam e facilitem o desenvolvimento da ‘Teoria da Mente’ em 

crianças de dois a seis anos de idade. Esta refere-se à habilidade de representar sentimentos, 

pensamentos, desejos, intenções e crenças de si próprio e de outros, atribuindo um estado 

mental a si e também àqueles que lhe rodeiam. Para a mesma autora, a estimulação e 
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desenvolvimento desta habilidade deve ser tomada como ponto importante da Educação 

Infantil, o que se justifica perante sua relevância para a adaptação escolar e social. Apesar 

destes esforços, no que tange especificamente ao tema central desta tese, as funções 

executivas, ainda há uma grande carência de investigações nacionais. De fato, como a revisão 

apresentada nesta introdução teórica permite observar, têm sido alguns estudos internacionais 

que têm primordialmente dirigido esta questão. 

Fundamentalmente, proporcionar meios e oportunidades para a prática e o 

desenvolvimento das habilidades executivas pode ser benéfico a todas as crianças. Tal postura 

pode minimizar ou prevenir dificuldades ulteriores, preparando esses indivíduos para lidar 

com as demandas crescentes impostas pela escola e mesmo pela sociedade. Além disso, a 

literatura tem consistentemente reafirmado a necessidade deste tipo de intervenção aplicada já 

a crianças em idades precoces (BLAIR; DIAMOND, 2008; BODROVA; LEONG, 2001, 

2007; DAWSON; GUARE 2010; DIAMOND et al., 2007; DUCKWORTH et al., 2009;  

LIEW et al., 2008; MELTZER, 2010a; ROSÁRIO et al., 2007a) e alguns autores têm até 

mesmo apontado o potencial preventivo desta abordagem sobre os problemas e custos sociais 

associados à emergência de comportamentos desadaptativos, como a adicção a substâncias, ou 

outros diagnósticos, como transtorno de conduta e TDAH (DIAMOND et al., 2007). 

Especialmente este último argumento merece ser objeto de estudos longitudinais rigorosos; 

ainda assim, ele abre uma importante perspectiva de atuação de uma psicologia preventiva.            

Uma ilustração interessante acerca da importância da promoção de habilidades 

executivas e de autorregulação e das consequências de não fazê-lo adequadamente é esboçada 

por Dawson e Guare (2010). Os autores apontam que a maioria dos adultos acredita que, 

conforme as crianças cresçam, continuar oferecendo suporte e supervisão seria inadequado, 

pois isso minaria o desenvolvimento da independência e autorregulação. Acreditam que elas 

devam ser mais responsáveis e independentes e para isso legam a elas suas tarefas, sem o 

suporte adequado para que possam aprender a como ser e agir de forma responsável e 

independente. Os autores argúem que esta postura de controle inicial e, após, retirada do 

suporte natural à criança, está diretamente relacionado ao subdesenvolvimento das habilidades 

executivas, pois priva a criança da oportunidade de experienciar e praticar tais habilidades. 

Complexificando a questão, com o tempo as dificuldades destas crianças vão se tornando 

mais evidentes e elas passam a ser referidas como desmotivadas, preguiçosas, irresponsáveis 

e, muitas vezes, lhes são atribuídos outros problemas comportamentais e morais. 

Conforme avançam nas séries escolares, suas dificuldades se tornam cada vez mais 

notórias, pois simultaneamente elevam-se as demandas acadêmicas que exigem mais de suas 
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funções executivas (subdesenvolvidas) e reduz-se o suporte provido por pais e professores. 

Subsidiadas em parte pela concepção de ‘profecia autorrealizadora’, as consequências podem 

ser diversas, desde crescente desmotivação e desinteresse pela escola, postura desafiante, 

prejuízo na autoestima e, sobretudo na adolescência, desordens como ansiedade e depressão 

(DAWSON; GUARE, 2010). 

Em uma revisão acerca de intervenções eficazes em promover funções executivas em 

crianças até os 12 anos de idade, Diamond e Lee (2011) citam evidências que sugerem que 

crianças com pobres funções executivas entre os três e 11 anos de idade, tendem a ter mais 

problemas de saúde, menor remuneração e se envolver mais com crimes 30 anos depois. As 

autoras concluem, a partir dos estudos sumariados, que intervenções que levem mesmo a 

pequenos resultados em habilidades de autorregulação podem promover uma grande mudança 

na distribuição dos resultados e produzir alterações importantes nos índices de saúde, ganho 

financeiro e mesmo nas taxas de criminalidade de um país. 

Evidências oriundas de outras áreas do conhecimento podem também respaldar a 

primazia da intervenção precoce. Por exemplo, ainda que se referindo de modo mais 

inespecífico a “habilidades cognitivas e não-cognitivas”, relatório do National Bureau of 

Economic Research concluiu que intervenções precoces, endereçadas a crianças em idade pré-

escolar principalmente, provem alto retorno econômico, superando intervenções remediativas 

ou compensatórias que ocorrem mais tarde no ciclo vital (CARNEIRO; HECKMAN, 2003). 

A Figura 1, retirada do relatório mencionado, ilustra esta afirmação.  

 

 

Figura 1: Retorno do investimento realizado ao longo das distintas faixas etárias (Retirado de 

Carneiro; Heckman, 2003, p. 93). 
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Finalizando esta introdução, fica nítida a importância de estudos no âmbito nacional 

que se proponham a desenvolver e testar cientificamente programas de intervenção precoce 

que sejam efetivos em promover o desenvolvimento das funções executivas em crianças pré-

escolares e ainda no início do Ensino Fundamental. Neste contexto, este projeto se insere e, 

embora seu objetivo mais imediato seja desenvolver um programa de intervenção precoce e 

avaliar sua efetividade, ele abre e amplia possibilidades de investigações futuras, por meio do 

seguimento dessas crianças e sua reavaliação no curso do Ensino Fundamental não só em 

tarefas executivas, mas também em medidas de funcionamento adaptativo, desempenho 

escolar e incidência de problemas comportamentais e de saúde mental. Sobretudo, a 

concepção desta tese e de um programa de intervenção precoce pauta-se sobre o entendimento 

da prevenção enquanto forma interventiva efetiva e de baixo custo e preza pelo objetivo maior 

de transpor este conhecimento em soluções práticas que possam ser profícuas àqueles que 

delas necessitam, seja no contexto clínico, seja no escolar. 

  A primeira parte desta pesquisa se propôs a desenvolver um procedimento de 

intervenção para promoção das funções executivas em crianças pré-escolares e do início do 

Ensino Fundamental e a segunda parte, a investigar sua eficácia. Assim, no tocante à segunda 

parte do estudo, foram lançadas as seguintes hipóteses: 

- as crianças participantes da intervenção terão ganhos mais pronunciados em suas 

funções executivas do que seus colegas do grupo controle, o que será observado por 

meio de seus desempenhos em testes padronizados que avaliam flexibilidade cognitiva, 

controle inibitório e memória de trabalho e; 

- as crianças participantes da intervenção apresentarão comportamento mais adaptativo 

em diversos contextos, o que repercutirá em melhor avaliação por seus pais e 

professores em uma medida ecológica de funções executivas. 

De modo complementar, incluiu-se no estudo uma medida de vocabulário e uma de 

velocidade de nomeação na tentativa de contemplar a avaliação de construtos que deveriam 

mostrar ganhos diretos e expressivos da intervenção (funções executivas), construtos que 

poderiam ter ganhos secundários e menos expressivos (vocabulário) e aqueles que não 

deveriam mostrar ganhos a partir da participação da criança no programa (velocidade de 

nomeação). Assim, hipotetiza-se que algum ganho será observado na habilidade de 

vocabulário, porém que nenhum efeito será revelado sobre a habilidade de velocidade de 

nomeação.  

A inclusão de dois níveis escolares no estudo, pré-escola e 1º ano do Ensino 
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Fundamental, permitiu certificar a viabilidade de implementação do programa em cada nível 

escolar, haja vista as diferenças em termos de estruturação e conteúdo, além da organização 

do ambiente físico e da relação professor-aluno, permitindo verificar que o programa é 

flexível e adaptável a diferentes estruturas e demandas.  

Além, ainda integrando o segundo estudo, a pesquisa propôs-se a investigar a influência 

de variáveis familiares, socioeconômicas, individuais e da escola sobre o desempenho das 

crianças nas medidas executivas. Por esta ser uma análise exploratória, não foram lançadas 

hipóteses específicas. De modo geral, hipotetiza-se que diversas variáveis ambientais possam 

figurar associadas aos desempenhos das crianças. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

Esta pesquisa possui dois objetivos principais:  

 

I) Desenvolver um programa de intervenção para promover funções executivas em 

crianças pré-escolares e no primeiro ano do Ensino Fundamental; 

 

II) Investigar a eficácia do programa de intervenção. Aqui, os objetivos específicos 

podem assim ser elencados: 

  a) Investigar a efetividade do programa interventivo em promover o desenvolvimento 

das funções executivas nas crianças do grupo experimental (GE) em comparação às 

crianças do grupo controle (GC), por meio da comparação de seus desempenhos em 

medidas padronizadas do funcionamento executivo;  

b) Investigar quais variáveis (sexo e idade da criança, número de irmãos, nível de 

escolaridade dos pais, faixa de renda familiar e postura do professor, além do 

desempenho prévio nos testes de funções executivas) podem exercer influência e, 

deste modo, predizer os desempenhos das crianças em medidas de funções 

executivas, considerando os grupos (GE e GC) separadamente.  

c) Investigar a experiência das professoras do GE sobre sua participação no programa 

e suas percepções de ganhos para as crianças participantes, por meio da condução 

de entrevista.  

 

Considerando os dois objetivos principais da pesquisa, optou-se em abordá-los 

separadamente. Deste modo, esta tese é dividida em dois estudos, I e II, o primeiro referindo-

se ao desenvolvimento do programa de intervenção e o segundo, à investigação de sua 

efetividade. 
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ESTUDO I  

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO 
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5. ESTUDO I - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE 

INTERVENÇÃO 

 

   

5.1.  Método 

 

 

5.1.1. Desenvolvimento 

 

No primeiro ano da pesquisa foram desenvolvidas as atividades do programa de 

intervenção para promover funções executivas em crianças pré-escolares e no 1º ano do 

Ensino Fundamental, o qual foi intitulado Programa de Intervenção sobre a Autorregulação e 

Funções Executivas _  PIAFEx.  

Sumariamente, o desenvolvimento do PIAFEx se deu em acordo com as seguintes 

etapas, também sumariadas no diagrama da Figura 2: 

 

- Fundamentação teórica; 

- Busca de suporte empírico; 

- Reuniões/diálogos com professores (pedagogas); 

- Seleção, adaptação e criação de atividades; 

- Sistematização das atividades; 

- Revisão e adaptação da linguagem; 

- Avaliação do programa por juízes, integração das avaliações e revisão. 

 

As etapas de fundamentação teórica, busca de suporte empírico e reuniões/diálogos 

com professores foram conduzidas no curso dos meses de fevereiro a junho de 2010, primeiro 

ano de condução da pesquisa desta tese. Entre os meses de maio e junho, houve a seleção, 

adaptação e criação de atividades e, entre junho e agosto ocorreu a sistematização de 

atividades. Subsequentemente a esta etapa, em setembro do mesmo ano, foi realizada 

minuciosa revisão e a adequação da linguagem ao público específico para o qual o programa 

se destina e, em outubro, a primeira versão do programa foi remetida aos juízes. Entre os 

meses de novembro e dezembro, os pareceres dos juízes foram integrados e houve a revisão 

final do programa, resultando na versão do PIAFEx utilizada no Estudo II. 
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Figura 2: Fluxo metodológico para desenvolvimento do programa de intervenção. 

 

 

Fundamentação teórica: 

- busca por programas 

existentes; 

- aprofundamento na 

compreensão do construto. 

Reuniões/diálogos com 

professores (pedagogas).  

Busca de suporte empírico: 

- análise de atividades 

usadas em reabilitação; 

- levantamento de 

atividades/tarefas que 

demandam determinadas 

habilidades. 

 

- Seleção de atividades; 

- Adaptação de atividades; 

- Criação de novas atividades.  

Sistematização de atividades: 

- Descrição, 

- Instrução, 

- Materiais, 

- Observações, 

- Objetivo; 

- Alocação em módulos. 

  

Revisão e adequação da 

linguagem ao público 

específico.  

Avaliação do programa 

por Juízes.  

Integração da avaliação 

de juízes e revisão do 

programa.  

Versão final do 

programa 

interventivo 



75 

 

 A elaboração das atividades do programa iniciou-se a partir de ampla revisão teórica, 

já apresentada anteriormente, pautando-se em programas existentes e atividades sugeridas por 

diversos autores (BODROVA; LEONG, 2001, 2007; DAWSON; GUARE, 2010; MELTZER, 

2010a; ROSÁRIO et al., 2007a). Assim, algumas atividades foram baseadas nas apresentadas 

por estes autores, outras foram adaptadas para a faixa etária específica à qual o PIAFEx se 

destina, e outras foram desenvolvidas com base em seus apontamentos teóricos. Este processo 

foi permeado pela busca por atividades utilizadas em reabilitação e que pudessem ser 

adaptadas para o programa proposto e pelo diálogo com profissionais que atuaram em 

contexto escolar (professoras), de modo a ampliar a compreensão acerca de atividades já 

conduzidas nas escolas ou atividades possíveis de serem realizadas neste contexto. Após esta 

primeira etapa, as atividades, adaptadas ou elaboradas pela própria autora desta tese, foram 

sistematizadas seguindo a seguinte estrutura: 

 

- Descrição: descreve de modo geral como a atividade deve ser realizada; o que e 

como o professor deve atuar; apresenta o esboço geral da atividade; 

- Instrução: Ilustra a fala do professor, i.e., como ele deve instruir as crianças; 

- Materiais: enumera os materiais necessários para a atividade; 

- Outras observações: traz sugestões de formas alternativas da atividade ou de 

maneiras de complementá-la, aumentando seu grau de dificuldade, por exemplo; 

- Objetivo: sumaria qual o objetivo da atividade, que habilidades estariam 

envolvidas e seriam estimuladas com sua execução. 

 

 Após a elaboração de cada atividade individual, elas foram alocadas em Módulos 

específicos. A alocação nesses módulos foi arbitrária e, de forma geral, se pautou no objetivo 

geral da atividade e, secundariamente, no seu formato ou área específica de implementação 

(e.g., atividades motoras, atividades em duplas ou grupos, discussão de aspectos relacionados 

à regulação emocional etc). Essa divisão em módulos pode ser visualizada no próprio PIAFEx 

ou na Tabela 12, que apresenta a constituição final do programa.  

 Com base no programa de Rosário e colaboradores (2007a, 2007b), foi elaborada uma 

narrativa denominada ‘O Diário de Nina’. A narrativa tem como objetivo promover 

habilidades executivas por meio da modelação (personagem da narrativa atua como modelo) e 

da discussão dirigida após a leitura de cada capítulo. Além, também foram elaboradas 

atividades de consolidação, que são sugeridas após cada capítulo da narrativa. ‘O Diário de 

Nina’ compõe o Módulo Complementar do PIAFEx. 
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 Alguns fatores importantes, porém que não caracterizavam atividades em si, foram 

descritos como ‘Aspectos essenciais’, pois referem-se a comportamentos do professor e 

ferramentas que são fundamentais à promoção das funções executivas. Esses aspectos são 

apresentados logo no início do caderno de atividades do PIAFEx e podem ser utilizados 

durante todas as atividades do programa. Também, a fim de tornar o material mais didático, o 

PIAFEx traz breve autoapresentação e introdução sobre funções executivas, autorregulação e 

a possibilidade de estimulação destas habilidades em uma visão preventiva.  

 Com base em alguns apontamentos sobre frequência de atividades (BODROVA; 

LEONG, 2001), possibilidade de implementação das atividades e módulos em conjunto com 

áreas/conteúdos específicos, além do caráter de infusão à rotina de algumas atividades, foi 

também elaborado um modelo de calendário e programação para implementação. Esse 

modelo ilustra como atividades dos diferentes módulos poderiam ser alocadas, por exemplo, 

no curso de um mês ou no decorrer de uma semana.  

 Ao término deste processo, a primeira versão do programa interventivo passou por 

uma revisão e adaptação da linguagem, de modo a torná-lo mais acessível (menos técnico) 

para o professor. Subsequentemente, o programa foi submetido à avaliação de ‘juízes’. Assim, 

após finalizado o primeiro esboço do PIAFEx, o programa foi enviado a três profissionais 

cuja experiência na área educacional poderia contribuir ao aprimoramento e à adequação das 

atividades ao nível de desenvolvimento das crianças foco deste estudo. Os juízes são:  

 

Juiz 1 - uma pedagoga, com especialização em psicopedagogia e psicomotricidade 

aplicada à educação, mestranda em Distúrbios do Desenvolvimento, com 

experiência de trabalho na Educação Infantil (monitora de creche, crianças de zero 

a seis anos), além de experiência como professora no Ensino Fundamental e como 

orientadora educacional;  

 

Juiz 2 - uma pedagoga, com especialização em psicopedagogia e cursos de extensão em 

áreas ligadas à Educação Infantil, mestranda em Distúrbios do Desenvolvimento, 

atuante no setor de Supervisão Escolar da Secretaria Municipal de Educação de 

uma cidade do Estado do Paraná e experiência como coordenadora pedagógica, na 

área de educação especial e atendimento psicopedagógico, além de docência no 

Ensino Fundamental, magistério e graduação; e  
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Juiz 3 - uma psicóloga, com especialização em psicoterapia infantil, Mestre e 

doutoranda em Distúrbios do Desenvolvimento, com experiência na avaliação e 

atendimento infantil e, especificamente, na avaliação neuropsicológica de crianças 

em idade pré-escolar.  

 

Um protocolo de avaliação foi desenvolvido e remetido aos juízes com o objetivo de 

sistematizar e tornar mais objetivo esse processo. Neste protocolo, os juízes foram orientados 

a avaliar cada atividade desenvolvida considerando alguns critérios, são eles: 

- adequação da atividade para crianças de quatro a seis anos de idade; 

- se a atividade é plausível de ser realizada em contexto de sala de aula (nas 

dependências da escola de forma geral); 

- se a descrição da atividade está clara ao professor; 

- se os materiais necessários são acessíveis a uma escola pública; 

- se há coerência entre a atividade e seu objetivo proposto; 

- se, na percepção do juiz, a atividade de fato engaja/desafia as funções executivas; 

- se a atividade já é realizada em escolas, ainda que com outro objetivo. Esse critério 

de avaliação pode fornecer informação sobre o quanto o tipo de atividade é familiar 

ao professor. 

Estes critérios foram respondidos em uma escala dicotômica (sim/não). O último 

critério a ser considerado na avaliação de cada atividade foi respondido em uma escala likert 

de 0 (muito fácil) a 3 (muito difícil) e referia-se a: 

- classificar cada atividade ponderando sobre a dificuldade do professor para 

compreender seu princípio e atuar de forma efetiva para desenvolver as funções 

executivas. 

 

Além desta avaliação, o protocolo contou com três questões abertas; a primeira 

referindo-se a sugestões de alteração ou de nova estruturação das atividades nos módulos 

desenvolvidos; a segunda questionando a posição do juiz sobre a exclusão de alguma 

atividade e, por fim, a terceira, solicitando sugestões e comentários gerais. Também, os juízes 

podiam fazer suas observações no próprio caderno de atividades que lhes foi enviado. 

Cópia do protocolo de avaliação consta no item ‘Anexos’ deste relatório (Anexo I). A 

avaliação dos juízes foi analisada e integrada, permitindo a revisão e adequação do PIAFEx, 

conforme descrito no tópico a seguir. O módulo complementar ‘O Diário de Nina’ foi 

desenvolvido a posteriori e embora revisado pela professora orientadora da autora, não passou 
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pela análise de juízes. O produto final desta etapa foi a versão final do PIAFEx. Essa versão 

foi utilizada na coleta de dados da etapa seguinte do estudo, a investigação da efetividade do 

programa de intervenção. 

 

 

5.2.  Resultados e Discussão 

 

 

As tabelas a seguir, numeradas de 1 a 11, sumariam a avaliação realizada pelos juízes 

após leitura e análise da primeira versão do PIAFEx. Os dados dessa avaliação, com recurso 

ao protocolo de avaliação desenvolvido pela autora (Anexo I), foram integrados e permitiram 

verificar a qualidade de cada atividade do programa de intervenção, individualmente. 

Especificamente, essa avaliação permitiu constatar a adequação de cada atividade, tanto à 

faixa etária das crianças participantes quanto ao contexto escolar, incluído o acesso a 

materiais; a facilidade para compreensão do professor e para aplicação da atividade; a 

coerência entre a atividade e o objetivo proposto, incluindo se de fato a atividade demandaria 

funções executivas em sua execução e, se a atividade já é utilizada no contexto escolar, o que 

pode fornecer indicativo de quão familiar é para o professor.  
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Tabela 1. Resultado da avaliação de juízes do componente ‘Aspectos Essenciais’ do PIAFEx (o Juiz 1 não optou por não avaliar esta parte). 

 Aspecto Essencial 1 Aspecto Essencial 2 Aspecto Essencial 3 Aspecto Essencial 4 

Critérios de avaliação Juiz1 Juiz2 Juiz3 Juiz1 Juiz2 Juiz3 Juiz1 Juiz2 Juiz3 Juiz1 Juiz2 Juiz3 

Adequado para crianças de 4 a 6 anos de 

idade? 
 Sim Sim  Sim Sim  Sim Sim  Sim Sim 

Plausível de ser realizada em contexto 

de sala de aula? * 
 Sim Sim  Sim Sim  Sim Sim  Sim Sim 

A descrição está clara ao professor?  Sim Sim  Sim Sim  Sim Sim  Sim Sim 

Os materiais são acessíveis? **  Sim Sim  Sim Sim  Sim Sim  Sim Sim 

Há coerência entre a atividade e o 

objetivo proposto? 
 Sim Sim  Sim Sim  Sim Sim  Sim Sim 

Você entende que a atividade de fato 

engaja/desafia as habilidades 

executivas? 

 Sim Sim  Sim Sim  Sim Sim  Sim Sim 

Essa atividade já é feita nas escolas, 

ainda que com outro objetivo? 
 -- --  Sim --  Não Sim  -- -- 

Numa escala de 0 (muito fácil) a 3 

(muito difícil), como você classificaria 

essa atividade, pensando na dificuldade 

do professor para compreender seus 

princípios e atuar de forma efetiva para 

desenvolver FE? 

 2 1  2 0  1 0  2 1 

* Entenda ‘contexto de sala de aula’ como em conjunto com as crianças da classe e em dependências da escola. Não necessariamente refere-se restritamente à ‘sala de aula’. 

As atividades podem ser realizadas na sala, no pátio, na quadra etc. 

**  Acessíveis a uma escola pública? 

Legenda: Aspecto Essencial 1 – A interação Professor-aluno/classe; Aspecto Essencial 2 – Mediadores externos; Aspecto Essencial 3 – fala privada; Aspecto Essencial 4 – 

incentivo à heterorregulação. 
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Tabela 2. Resultado da avaliação de juízes do ‘Módulo 1’ do PIAFEx. 

 Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 

Critérios de avaliação Juiz1 Juiz2 Juiz3 Juiz1 Juiz2 Juiz3 Juiz1 Juiz2 Juiz3 Juiz1 Juiz2 Juiz3 

Adequado para crianças de 4 a 6 anos de 

idade? 
-- Sim Sim -- Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Plausível de ser realizada em contexto 

de sala de aula?  
-- Sim Sim -- Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

A descrição está clara ao professor? Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Os materiais são acessíveis?  -- Sim Sim -- Sim Sim Sim Sim Sim Sim -- Sim 

Há coerência entre a atividade e o 

objetivo proposto? 
-- Sim Sim -- Sim Sim Sim Sim Sim Sim -- Sim 

Você entende que a atividade de fato 

engaja/desafia as habilidades 

executivas? 

-- Sim Sim -- Sim Sim Sim Sim Sim Sim -- Sim 

Essa atividade já é feita nas escolas, 

ainda que com outro objetivo? 
Sim Sim -- Sim Sim -- Sim Sim -- Não -- -- 

Numa escala de 0 (muito fácil) a 3 

(muito difícil), como você classificaria 

essa atividade, pensando na dificuldade 

do professor para compreender seus 

princípios e atuar de forma efetiva para 

desenvolver FE? 

0 0 0 2 2 0 0 -- 0 0 -- 0 

Legenda:  Atividade 1 – Esquemas diários e rotinas; Atividade 2 – Estação de Trabalho; Atividade 3 – Manejo do tempo na organização da sala; Atividade 4 – Quanto tempo 

falta? – aprendendo a manejar o tempo. 
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Tabela 3. Resultado da avaliação de juízes do ‘Módulo 2’ do PIAFEx. 

 Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5 

Critérios de avaliação J1 J2 J3 J1 J2 J3 J1 J2 J3 J1 J2 J3 J1 J2 J3 

Adequado para crianças de 4 a 6 anos de idade? Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim -- Sim 

Plausível de ser realizada em contexto de sala de 

aula?  
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

A descrição está clara ao professor? Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim 

Os materiais são acessíveis?  Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Há coerência entre a atividade e o objetivo 

proposto? 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim -- Sim 

Você entende que a atividade de fato 

engaja/desafia as habilidades executivas? 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Essa atividade já é feita nas escolas, ainda que com 

outro objetivo? 
Sim Sim Sim Não Sim -- Não Não -- Sim Sim -- Não -- -- 

Numa escala de 0 (muito fácil) a 3 (muito difícil), 

como você classificaria essa atividade, pensando na 

dificuldade do professor para compreender seus 

princípios e atuar de forma efetiva para 

desenvolver FE? 

0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 1 -- 1 

J1 – Juiz 1/ J2 – Juiz 2 / J3 – Juiz 3 

Legenda: Atividade 1 – Calendário; Atividade 2 – Organizadores gráficos: auxiliando o planejamento e organização de tarefas; Atividade 3 – Checklists e Listas: o que era 

mesmo pra fazer?; Atividade 4 – Aprendendo a lidar com objetivos de médio a longo prazo; Atividade 5 – Aproveitando o ‘tempo de sobra’. 
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Tabela 4. Resultado da avaliação de juízes do ‘Módulo 3’ do PIAFEx. 

 Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5 

Critérios de avaliação J1 J2 J3 J1 J2 J3 J1 J2 J3 J1 J2 J3 J1 J2 J3 

Adequado para crianças de 4 a 6 anos de idade? Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Plausível de ser realizada em contexto de sala de aula?  Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

A descrição está clara ao professor? Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Os materiais são acessíveis?  Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Há coerência entre a atividade e o objetivo proposto? Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Você entende que a atividade de fato engaja/desafia as 

habilidades executivas? 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Essa atividade já é feita nas escolas, ainda que com outro 

objetivo? 
Não Sim -- Sim Sim -- Sim Sim -- Sim Sim -- Não Sim -- 

Numa escala de 0 (muito fácil) a 3 (muito difícil), como 

você classificaria essa atividade, pensando na dificuldade 

do professor para compreender seus princípios e atuar de 

forma efetiva para desenvolver FE? 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Legenda: Atividade 1 – Categorização de ideias; Atividade 2 – Descobrindo sequências e organizando ideias; Atividade 3 – De olho na Ideia principal e nos detalhes; 

Atividade 4 – Ligando as figuras; Atividade 5 – Ligando as figuras 2 – aprendendo a alternar. 
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Tabela 5. Resultado da avaliação de juízes do ‘Módulo 4’ do PIAFEx. 

 Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5 Atividade 6 Atividade 7 

Critérios de avaliação J1 J2 J3 J1 J2 J3 J1 J2 J3 J1 J2 J3 J1 J2 J3 J1 J2 J3 J1 J2 J3 

Adequado para crianças de 4 

a 6 anos de idade? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Plausível de ser realizada em 

contexto de sala de aula?  

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

A descrição está clara ao 

professor? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Os materiais são acessíveis?  Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Há coerência entre a atividade 

e o objetivo proposto? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Você entende que a atividade 

de fato engaja/desafia as 

habilidades executivas? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Essa atividade já é feita nas 

escolas, ainda que com outro 

objetivo? 

Sim Sim -- Sim Sim -- Sim Sim -- Sim Sim -- Não Sim -- Sim Não -- Não Não -- 

Numa escala de 0 (muito 

fácil) a 3 (muito difícil), como 

você classificaria essa 

atividade, pensando na 

dificuldade do professor para 

compreender seus princípios e 

atuar de forma efetiva para 

desenvolver FE? 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
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Continuação Tabela 5. - Resultado da avaliação de juízes do ‘Módulo 4’ do PIAFEx. 

 Atividade 8 Atividade 9 Atividade 10 Atividade 11 Atividade 12 Atividade 13 

Critérios de avaliação J1 J2 J3 J1 J2 J3 J1 J2 J3 J1 J2 J3 J1 J2 J3 J1 J2 J3 

Adequado para crianças de 4 a 6 

anos de idade? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Plausível de ser realizada em 

contexto de sala de aula?  

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

A descrição está clara ao professor? Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Os materiais são acessíveis?  Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Há coerência entre a atividade e o 

objetivo proposto? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Você entende que a atividade de fato 

engaja/desafia as habilidades 

executivas? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Essa atividade já é feita nas escolas, 

ainda que com outro objetivo? 

Sim Não -- Sim Sim -- Sim Não -- Não Não -- Não Não -- Não Não -- 

Numa escala de 0 (muito fácil) a 3 

(muito difícil), como você 

classificaria essa atividade, pensando 

na dificuldade do professor para 

compreender seus princípios e atuar 

de forma efetiva para desenvolver 

FE? 

0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 2 -- 0 

Legenda: Atividade 1 – Siga-o-Mestre; Atividade 2 – O chefe mandou; Atividade 3 – Brincadeira da Estátua; Atividade 4 – Brincadeira Morto-vivo; Atividade 5 – 

Brincadeira Morto-vivo 2; Atividade 6 – Sinal-Movimento 1 – atenção para ouvir; Atividade 7 – Sinal-Movimento 2 – atenção para ver; Atividade 8 – Pega-pega em circuito; 

Atividade 9 – Brincadeira do Amarrado-em-você; Atividade 10 – Atenção à música; Atividade 11 – Bate-cartas 1 – animais; Atividade 12 – Bate-cartas 2 – Vogais e 

números; Atividade 13 – Bate-cartas 3 – Vermelho, não! 
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Tabela 6. Resultado da avaliação de juízes do ‘Módulo 5’ do PIAFEx. 

 Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 

Critérios de avaliação J1 J2 J3 J1 J2 J3 J1 J2 J3 

Adequado para crianças de 4 a 6 anos de idade? Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Plausível de ser realizada em contexto de sala 

de aula?  
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

A descrição está clara ao professor? Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Os materiais são acessíveis?  Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Há coerência entre a atividade e o objetivo 

proposto? 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Você entende que a atividade de fato 

engaja/desafia as habilidades executivas? 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Essa atividade já é feita nas escolas, ainda que 

com outro objetivo? 
Sim Não -- Não Não -- Não Não -- 

Numa escala de 0 (muito fácil) a 3 (muito 

difícil), como você classificaria essa atividade, 

pensando na dificuldade do professor para 

compreender seus princípios e atuar de forma 

efetiva para desenvolver FE? 

0 0 1 1 0 2 1 0 1 

Legenda: Atividade 1 – A hora da Roda – Fechamento da semana; Atividade 2 – Dialogando com colega 1 – 

falando de emoções e comportamentos; Atividade 3 – Dialogando com colega 2 – falando de emoções e 

comportamentos. 
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Tabela 7. Resultado da avaliação de juízes do ‘Módulo 6’ do PIAFEx. 

 Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 

Critérios de avaliação J1 J2 J3 J1 J2 J3 J1 J2 J3 

Adequado para crianças de 4 a 6 anos de idade? Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Plausível de ser realizada em contexto de sala 

de aula?  
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

A descrição está clara ao professor? Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Os materiais são acessíveis?  Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Há coerência entre a atividade e o objetivo 

proposto? 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Você entende que a atividade de fato 

engaja/desafia as habilidades executivas? 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Essa atividade já é feita nas escolas, ainda que 

com outro objetivo? 
Não Não -- Sim Sim -- Sim Não -- 

Numa escala de 0 (muito fácil) a 3 (muito 

difícil), como você classificaria essa atividade, 

pensando na dificuldade do professor para 

compreender seus princípios e atuar de forma 

efetiva para desenvolver FE? 

0 1 2 0 0 1 0 0 1 

Legenda: Atividade 1 – Lidando com nossas emoções; Atividade 2 – Mudando a perspectiva; Atividade 3 – 

Birra e choro, não! Vamos fazer diferente! 
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Tabela 8. Resultado da avaliação de juízes do ‘Módulo 7’ do PIAFEx. 

 Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5 Atividade 6 

Critérios de avaliação J1 J2 J3 J1 J2 J3 J1 J2 J3 J1 J2 J3 J1 J2 J3 J1 J2 J3 

Adequado para crianças de 4 a 6 anos 

de idade? 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Plausível de ser realizada em contexto 

de sala de aula?  
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

A descrição está clara ao professor? Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Os materiais são acessíveis?  Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Há coerência entre a atividade e o 

objetivo proposto? 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Você entende que a atividade de fato 

engaja/desafia as habilidades 

executivas? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Essa atividade já é feita nas escolas, 

ainda que com outro objetivo? 
Sim Não -- Sim Não -- Não Sim -- Sim Não -- Não Não -- Não Não -- 

Numa escala de 0 (muito fácil) a 3 

(muito difícil), como você 

classificaria essa atividade, pensando 

na dificuldade do professor para 

compreender seus princípios e atuar 

de forma efetiva para desenvolver 

FE? 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

Legenda: Atividade 1 – Leitura com figuras; Atividade 2 – Recontagem de história; Atividade 3 – Recontagem de história 2 – Você se lembra?; Atividade 4 – 

Contagem e Matemática; Atividade 5 – Na aula de artes; Atividade 6 – Montagem com Blocos. 
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Tabela 9. Resultado da avaliação de juízes do ‘Módulo 8’ do PIAFEx. 

 Atividade 1 Atividade 2 

Critérios de avaliação J1 J2 J3 J1 J2 J3 

Adequado para crianças de 4 a 6 anos de idade? Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Plausível de ser realizada em contexto de sala de aula?  Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

A descrição está clara ao professor? Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Os materiais são acessíveis?  Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Há coerência entre a atividade e o objetivo proposto? Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Você entende que a atividade de fato engaja/desafia as 

habilidades executivas? 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Essa atividade já é feita nas escolas, ainda que com outro 

objetivo? 
Não Sim -- Sim Sim -- 

Numa escala de 0 (muito fácil) a 3 (muito difícil), como 

você classificaria essa atividade, pensando na dificuldade 

do professor para compreender seus princípios e atuar de 

forma efetiva para desenvolver FE? 

0 0 0 0 0 0 

Legenda: Atividade 1 – Trabalhando com ambiguidades: Nem sempre é o que parece; Atividade 2 – 

Trabalhando com ambiguidades: Nem sempre é o que parece 2. 

 

Tabela 10. Resultado da avaliação de juízes do ‘Módulo 9’ do PIAFEx. 

 Atividade 1 

Critérios de avaliação J1 J2 J3 

Adequado para crianças de 4 a 6 anos de idade? Sim Sim Sim 

Plausível de ser realizada em contexto de sala de aula?  Sim Sim Sim 

A descrição está clara ao professor? Sim Sim Sim 

Os materiais são acessíveis?  Sim Sim Sim 

Há coerência entre a atividade e o objetivo proposto? Sim Sim Sim 

Você entende que a atividade de fato engaja/desafia as habilidades 

executivas? 
Sim Sim Sim 

Essa atividade já é feita nas escolas, ainda que com outro objetivo? Não Não -- 

Numa escala de 0 (muito fácil) a 3 (muito difícil), como você classificaria 

essa atividade, pensando na dificuldade do professor para compreender seus 

princípios e atuar de forma efetiva para desenvolver FE? 

0 0 1 

Legenda: Atividade 1 – Pensar sobre o pensamento? 
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Tabela 11. Resultado da avaliação de juízes do ‘Módulo 10’ do PIAFEx. 

 Atividade 1 

Critérios de avaliação J1 J2 J3 

Adequado para crianças de 4 a 6 anos de idade? Sim Sim Sim 

Plausível de ser realizada em contexto de sala de aula?  Sim Sim Sim 

A descrição está clara ao professor? Sim Sim Sim 

Os materiais são acessíveis?  Sim -- Sim 

Há coerência entre a atividade e o objetivo proposto? Sim Sim Sim 

Você entende que a atividade de fato engaja/desafia as habilidades executivas? Sim Sim Sim 

Essa atividade já é feita nas escolas, ainda que com outro objetivo? Sim Não -- 

Numa escala de 0 (muito fácil) a 3 (muito difícil), como você classificaria essa 

atividade, pensando na dificuldade do professor para compreender seus princípios 

e atuar de forma efetiva para desenvolver FE? 

2 2 1 

Legenda: Atividade 1 - A Brincadeira Planejada. 

 

 

De forma geral, houve relativo consenso entre os juízes no que tange à avaliação das 

atividades. Os resultados dessa avaliação mostraram-se positivos, pois evidenciaram que, na 

percepção dos juízes, as atividades são adequadas a crianças entre quatro e seis anos, sendo 

plausíveis de ser aplicadas em contexto escolar. Os juízes também concordaram que a 

descrição das atividades do PIAFEx é clara aos professores, os materiais necessários são 

acessíveis, há coerência entre as atividades propostas e seus respectivos objetivo e que, de 

fato, as atividades envolvem e desafiam as funções executivas. O critério de avaliação com 

maior discrepância foi ‘Essa atividade já é feita nas escolas, ainda que com outro objetivo?’. 

Isso pode ser devido às diferentes experiências dos juízes. As Juízas 1 e 2 são pedagogas, 

porém atuantes em diferentes Estados e com atuação profissional também distinta. A Juíza 3 é 

psicóloga e, por não estar familiarizada com a rotina escolar, na maioria das atividades 

absteu-se de avaliar este critério.   

Com relação ao último critério de avaliação, referente à dificuldade da atividade no 

que tange à compreensão e atuação do professor, apenas uma atividade (Módulo 4; atividade 

9) recebeu pontuação três (muito difícil), porém por apenas um dos juízes. Seu argumento 

para tal foi que a forma de apresentação da atividade poderia causar ‘desentendimentos em 

sua execução’. A descrição da atividade foi revista e alterada conforme seus apontamentos. 
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De forma geral, nenhuma atividade foi julgada como difícil ou muito difícil 

(pontuação 2 ou 3) por todos os juízes. Porém, considerando os módulos como um todo e 

extraindo uma pontuação média da classificação do grau de dificuldade feita pelos juízes, 

tem-se que os componentes considerados mais difíceis para a compreensão e atuação do 

professor foram o ‘Módulo 10’, que se refere à brincadeira planejada, e os ‘Aspectos 

Essenciais’, nessa ordem. Isso é coerente, já que são esses os componentes que mais se 

afastam da prática diária do professor.  

Os resultados da análise de juízes também orientaram alterações em algumas 

atividades, de modo a torná-las mais compreensíveis e didáticas. Por exemplo, houve 

julgamento de um juiz de que a descrição das atividades 5 e 9 dos Módulos 2 e 4, 

respectivamente, não estava clara ao professor. Assim, a descrição das atividades foi revista e 

detalhada. A atividade 9 do Módulo 4, que foi apontada por um juiz como ‘muito difícil’, 

também foi revisada e excluído texto que, segundo juiz, poderia levar a ‘desentendimentos em 

sua execução’. A atividade foi editada e foram acrescidas informações mais pontuais sobre 

sua realização.  

Os ‘Aspectos Essenciais’ e o ‘Módulo 10’ foram revistos e acrescidas informações 

para facilitar a compreensão e atuação do professor. Além, na capacitação realizada com os 

professores para implementação do PIAFEx, estes dois componentes foram enriquecidos com 

exemplos. 

Com relação às questões abertas que integravam o protocolo de avaliação dos juízes, 

não houve sugestão de exclusão de atividades nem de alteração na estruturação dos módulos. 

Outros apontamentos dos juízes feitos no próprio caderno de atividades, quando pertinentes 

foram acatados. Algumas destas colocações referiam-se a solicitação de maiores informações 

sobre atuação do professor, substituição de termos técnicos e termos considerados 

inadequados (por exemplo, uma das atividades chama-se ‘Tapão’; o juiz sugeriu a troca do 

nome, que foi substituído por ‘Bate-cartas’). 

Deste modo, após revisão baseada na análise dos juízes, a versão final do PIAFEx foi 

constituída por um componente denominado ‘Aspectos Essenciais’, 10 módulos básicos, 

compreendendo 43 atividades, e um módulo complementar. Suas partes integrantes foram 

denominadas e são constituídas como apresentado na Tabela 12. 
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Tabela 12. Constituição final do PIAFEx, seus componentes ou módulos, respectivos nomes e número 

de atividades. 

 Componente Nome Atividades 

 Aspectos Essenciais 4* 

 

 

 

 

 

 

Módulos 

Básicos 

Módulo 1 Organização de Materiais/Rotina e Manejo do 

tempo 

4 

Módulo 2 Organização de ideias, estabelecimento de 

objetivos e planos: estratégias para o dia a dia 

5 

Módulo 3 Organização de ideias, estabelecimento de 

objetivos e planos: Atividades de estimulação 

5 

Módulo 4 FE nas Atividades Físicas/Motoras, 13 

Módulo 5 Comunicação e Gestão de conflitos 3 

Módulo 6 Regulando emoções 3 

Módulo 7 Trabalhando com colegas – oportunidade de 

exercitar a hétero e autorregulação 

6 

Módulo 8 Jogando com os significados das palavras 2 

Módulo 9 Conversando sobre as atividades 1 

Módulo 10 A Brincadeira Planejada 1 

Módulo Complementar O Diário de Nina 1** 

* Os aspectos Essenciais não trazem atividades propriamente, mas ferramentas e comportamentos que 

auxiliam o desenvolvimento das funções executivas. 

** O Diário de Nina é uma narrativa dividida em 10 capítulos com atividades sugeridas ao final de 

cada capítulo. 

 

 

 Sumariamente, a análise dos juízes permitiu verificar a pertinência das atividades do 

programa e, ainda, permitiu seu aprimoramento, culminando na versão que foi utilizada na 

segunda parte deste estudo, a fim de verificar sua efetividade em promover o 

desenvolvimento das funções executivas em crianças de pré-escola e 1º ano do Ensino 

Fundamental. A descrição detalhada da versão final do PIAFEx pode ser consultada no tópico 

6.1.2.10 desta tese.  

Em resposta à asserção de Diamond e colaboradores (2007), de que a maioria das 

intervenções delineadas para crianças objetiva remediar as consequências do déficit e não 

tentar preveni-las, o PIAFEx foi totalmente delineado para a intervenção precoce, em 
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contexto de sala de aula e de cunho preventivo, apesar de adaptações serem possíveis para o 

trabalho com grupos clínicos, a exemplo do TDAH (MENEZES, 2013). Além, condizente 

com a posição de Bodrova e Leong (2003, 2010) e Nicopoulo (2010), o PIAFEx compreende 

a relevância da brincadeira para o desenvolvimento infantil e oferece atividades estruturadas 

que possibilitam à criança praticar habilidades autorregulatórias em diversificados contextos.  

Limitações no processo de desenvolvimento deste material podem ser elencadas e a 

principal delas refere-se à ausência de um juiz com experiência clínica em reabilitação 

neuropsicológica, o que poderá ser suprido em nova revisão, anterior à publicação do 

programa de intervenção. Em suma, o PIAFEx integra atividades físicas, jogos com regras e 

brincadeira estruturada (BODROVA; LEONG, 2003), aprendizagem vicária por meio da 

contagem de história (ROSÁRIO et al., 2007a, 2007b), ensino de estratégias (DAWSON; 

GUARE, 2010; MELTZER, 2010a), além de foco na interação professor-aluno, oferecimento 

de suporte, uso de mediadores e da linguagem, aspectos relevados por todos os autores acima 

mencionados. Com base nos tipos de abordagem delimitados por Diamond e Lee (2011) como 

efetivos na promoção das funções executivas, o PIAFEx pode ser considerado um programa 

complementar ou curricular complementar. 
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ESTUDO II 

INVESTIGAÇÃO DA EFICÁCIA DO PIAFEx  
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6. ESTUDO II - INVESTIGAÇÃO DA EFICÁCIA DO PIAFEx 

   

 

6.1.  Método 

 

 

6.1.1. Participantes 

 

Inicialmente, foram participantes desta pesquisa 172 crianças de pré-escola e 1º ano 

do Ensino Fundamental, com idade média de 5,6 anos (DP = 0,53) ao início do estudo, 

matriculadas em uma escola de Educação Infantil (Escola 1) e em uma escola de Ensino 

Fundamental (Escola 2), respectivamente, na capital e em um município do estado de SP. 

Além das crianças, participam 11 professoras, sendo cinco de classes de Educação Infantil e 

seis de classes de 1º ano. Ambas as escolas participantes são públicas, municipais, sendo que 

a Escola 1 situa-se no centro de SP e atende população de nível socioeconômico baixo, 

havendo grande contingente de filhos de imigrantes (bolivianos, peruanos, chilenos e 

asiáticos). A Escola 2 situa-se em uma cidade da Grande São Paulo e atende população de 

nível socioeconômico baixo e médio-baixo. A Tabela 13 apresenta dados de caracterização de 

cada sala que constituiu a amostra inicial. 
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Tabela 13. Caracterização das salas participantes e sua alocação nos grupos experimental e controle, 

conforme previsto ao início do estudo. 

 Salas Turno Crianças 

matriculadas 

na sala 

Crianças 

autorizadas a 

participar do 

estudo (%) 

Idade média 

(mín-máx) 

no início do 

estudo * 

Idade média 

(mín-máx) 

no final do 

estudo * 

Grupo 

E
sc

o
la

 1
 E

M
E

I 

Inf.II B Manhã 22 7 (32) 5 (5-5) 5,7 (5-6) Controle 

Inf.II C Manhã 19 11 (58) 5 (5-5) 5,9 (5-6) Controle 

Inf.II D Tarde 28 25 (89) 5 (5-5) 5,8 (5-6) Experimental 

Inf.II E Tarde 27 22 (81) 5 (5-5) 5,7 (5-6) Controle 

Inf.II F Tarde 27 12 (44) 5 (5-5) 5,9 (5-6) Experimental 

E
sc

o
la

 2
 E

M
E

IF
 1ºA Tarde 33 17 (52) 6 (6-6) 6,6 (6-7) Controle 

1ºB Tarde 31 20 (65) 6 (6-6) 6,3 (6-7) Experimental 

1ºC Tarde 31 22 (71) 6,1 (6-6) 6,5 (7-7) Experimental 

1ºD Tarde 24 13 (54) 6 (6-6) 6,5 (6-7) Experimental 

1ºE Tarde 23 11 (48) 6 (6-6) 6,6 (6-7) Controle 

1ºF Tarde 32 12 (38) 6 (6-6) 6,4 (6-7) Controle 

* calculado com base nos dados apenas das crianças autorizadas a participar no estudo 

 

Dentre as cinco classes de Educação Infantil participantes, duas foram designadas 

como Grupo Experimental (GE) e três como Grupo Controle (GC); por sua vez, dentre as seis 

salas de 1º ano, três foram designadas como GE e três como GC. As professoras e crianças 

dos cinco GE participaram do Programa de Intervenção sobre a Autorregulação e Funções 

Executivas; as professoras e crianças dos GC permanecem apenas com o conteúdo regular.  

A designação das salas aos GE e GC foi semi-aleatória. Para tal, diversas variáveis 

foram consideradas e a coordenadoria/diretoria das escolas também foi consultada. 

Sumariamente, os fatores que contribuíram à composição dos grupos foram: 

 

- Escola 1: tentou-se uma primeira divisão por turnos, mantendo as salas de um turno 

em um mesmo grupo (experimental ou controle). Porém, a grande diferença entre o 

número de crianças autorizadas a participar da pesquisa em cada turno inviabilizou 

essa divisão. Deste modo, a fim de manter grupos mais homogêneos em termos de 

número de participantes, uma sala do turno da tarde foi designada a compor o GC em 

conjunto com as salas da manhã. A escolha dessa sala específica para compor o GC e 

das outras 2 para compor o GE se deu por sugestão da coordenação da escola após 
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consulta à agenda de horários individuais (HI) dos professores. As duas professoras 

do período da tarde que integraram o GE tinham seus HI’s nos mesmos dias e 

horários e isso facilitaria os encontros de capacitação e as supervisões subsequentes. 

Apesar de a sugestão partir da coordenação, todas as professoras participaram e 

concordaram com essa divisão. 

- Escola 2: Todas as salas de 1º ano eram no período da tarde, de modo que a divisão 

por turnos não poderia ser feita. Foi realizada uma reunião entre a pesquisadora, 

todas as professoras dos 1º anos e a diretora da escola para definir a constituição dos 

grupos. Três das seis professoras já participavam de um projeto em andamento, de 

modo que houve consenso de que elas constituiriam o GC e as demais, o GE. Houve 

concordância da diretora e das outras professoras acerca desta divisão. O projeto em 

que as professoras do GC participavam era um programa da Eletropaulo, sobre uso 

consciente de energia elétrica e diferentes fontes de energia e era desenvolvido 

principalmente durante as aulas de artes, de modo que não se considera que esse fator 

tenha influência sobre os resultados deste estudo.    

 

A opção por manter um GE e GC na mesma escola justifica-se perante a tentativa de 

controlar uma série de variáveis que interviriam caso fossem utilizadas escolas diferentes na 

composição dos grupos. Além disso, esse delineamento permitirá investigar o efeito da 

intervenção como função do nível escolar. A Tabela 14 apresenta dados de caracterização dos 

grupos experimental e controle, em termos de frequência e idade média, em cada escola e no 

total. A Tabela 15 descreve as 11 professoras que fizeram parte do estudo. 

 

Tabela 14. Caracterização dos Grupos Experimental e Controle em termos de número de participantes 

e idade média (ao início do estudo) em cada escola e no total, conforme previsto no início do estudo. 

Variáveis Grupo 

Controle 

Grupo 

Experimental 

Total 

N (%)    

Pré-escola 40 (51,9) 37 (48,1) 77 

1º ano 40 (42,1) 55 (57,9) 95 

Total 80 (46,5) 92 (53,5) 172 

    

Idade média (DP)    

Pré-escola 5,0 (0,00) 5,05 (0,33) 5,03 (0,23) 

1º ano 5,98 (0,16) 6,02 (0,24) 6,0 (0,21) 

Total 5,5 (0,50) 5,6 (0,55) 5,6 (0,53) 
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Tabela 15. Caracterização das professoras participantes, conforme previsto ao início do estudo. 

  

Sala 

 

Grupo 

 

Formação 

 

Ano 

conclusão 

graduação 

 

Outros  

cursos 

 

Tempo de 

atuação* 

(meses) 

Tempo de 

atuação em 

pré ou 1º ano 

(meses)** 

Tempo que 

atua nesta 

escola 

(meses) 

E
sc

o
la

 1
 E

M
E

I 

Inf.II B GC geografia 1997 especialização 216 216 96 

Inf.II C GC pedagogia 1995 capacitação 276 36 2 

Inf.II D GE pedagogia 1998 especialização 192 168 72 

Inf.II E GC psicologia 1991 ---- 288 180 36 

Inf.II F GE pedagogia  2004 capacitação 228 2 2 

E
sc

o
la

 2
 E

M
E

IF
 

1ºA GC pedagogia 2009 extensão 276 72 72 

1ºB GE pedagogia 1979 capacitação 324 72 96 

1ºC GE pedagogia 2001 especialização 324 2 84 

1ºD GE pedagogia 2010 especialização 156 156 96 

1ºE GC pedagogia 1999 especialização 144 96 72 

1ºF GC pedagogia 2010 ---- 2 2 2 

* Tempo total de atuação como professor 

** As professoras das salas de pré responderam em termos de tempo de atuação em salas de pré e as 

professoras do 1º ano responderam em termos de tempo de atuação em salas de 1º ano. 

 

Critérios de Exclusão 

Foram adotados como critérios de exclusão a presença de rebaixamento intelectual, 

identificado pela aplicação da Escala de Maturidade Mental Colúmbia (EMMC), e de 

deficiências sensoriais não corrigidas ou problemas de ordem genética, psiquiátrica ou 

neurológica, identificados perante questionário enviado aos pais e levantamento de dados 

junto à escola. Nenhuma criança apresentou rebaixamento intelectual (considerando a 

classificação inferior na EMMC _ percentil 4 ou inferior); seis crianças foram excluídas por 

apresentarem diagnósticos clínicos, incluindo duas crianças com paralisia cerebral (uma da 

Educação Infantil e uma de 1º ano, ambas de salas do GC), uma com Síndrome de Down 

(Educação Infantil, GC), uma com Síndrome de Asperger (Educação Infantil, GE), uma com 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (1º ano, GC) e uma sem diagnóstico 

definido, porém com graves dificuldades de compreensão auditiva, conforme relato de 

professora e constatação durante avaliação (1º ano, GE). Dos casos acima mencionados, 

quando apropriado foi realizada devolutiva para os pais e/ou responsáveis e sugerido 

encaminhamento da criança para acompanhamento profissional. Além destas, nove crianças, 
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sendo quatro da Educação Infantil (GE = 3; GC = 1) e cinco de 1º ano (GE = 4; GC = 1), 

foram transferidas no curso do ano letivo e não participaram da etapa de pós-teste, sendo 

também eliminadas da amostra final. 

No que tange aos professores, foi identificada a necessidade de averiguar o grau de 

aderência de cada professor participante ao programa de intervenção. Para tal, foram 

conduzidas sessões de observação em sala de aula ao término do primeiro e segundo 

semestres letivos. O observador desconhecia a configuração dos Grupos experimental e 

controle e as observações foram realizadas com suporte de um protocolo de observação 

(Anexo II). Complementarmente, foi também realizado um registro das atividades realizadas 

por cada professor do GE até término do primeiro e segundo semestres letivos. Estes 

processos são descritos mais detalhadamente no item ‘Procedimento’. Ambas as formas de 

averiguar a aderência do professor ao programa possibilitaram a identificação de professores 

com baixa, média e alta aderência. Um índice hipotético foi calculado considerando a 

pontuação de cada professor no protocolo de observação. Tal índice foi intencionalmente 

colocado em base 100 considerando a pontuação total possível no protocolo, ainda que a 

interpretação em termos de porcentagem de aderência seja arbitrária. No que concerne ao 

registro de atividades realizadas, computou-se, além do número de atividades realizadas no 

período letivo, também a porcentagem de módulos do programa que foram realizados em 

cada semestre em pelo menos 50% de suas atividades. Os resultados, considerando cada 

professor participante, são apresentados na Tabela 16. 
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Tabela 16. Índices de aderência ao programa e número de atividades realizadas durante o período de 

intervenção por cada professor participante do estudo 

  

Sala/ 

profº 

 

Grupo 

Aderência 

com base na 

observação 

(base 100) 

Porcentagem de 

módulos cobertos 

(pelo menos 50% 

das atividades) 

Aderência 

(observação 

+ módulos 

realizados) 

Nº de atividades 

realizadas no 

período da 

intervenção 

E
sc

o
la

 1
 E

M
E

I 

Inf.II B GC 14,7 0 7,4 -- 

Inf.II C GC 12,1 0 6,0 -- 

Inf.II D (1) GE 70,1 100 85,1 598 

Inf.II E GC 20,0 0 10,0 -- 

Inf.II F (2) GE 33,3 70 51,7 293 

E
sc

o
la

 2
 E

M
E

IF
 

1ºA GC 4,0 0 2,0 -- 

1ºB GE 32,4 40 36,2 63 

1ºC (3) GE 56,7 100 78,3 619 

1ºD (4) GE 18,9 100 59,4 328 

1ºE GC 42,5 0 21,3 -- 

1ºF GC 26,5 0 13,3 -- 

1, 2, 3, 4 – Identificação numérica das salas/professor dos GE na entrevista e anexos. 

 

Optou-se por não considerar apenas a observação para averiguação da aderência ao 

programa, visto que o professor poderia mudar seu comportamento na presença do 

observador, seja realizando mais atividades que o usual ou, por coincidência, conduzindo 

menos atividades que o habitual naquele dia específico. Assim, combinando os registros da 

observação e da porcentagem de módulos cobertos pelo professor chegou-se a um índice de 

aderência. A análise deste valor, em conjunto com o número de atividades realizadas no 

período da intervenção conduziu à exclusão de uma professora/sala do GE (1ºB), cujo número 

de atividades realizadas foi pequeno e cuja aderência ao programa foi considerada baixa 

(menor que 50%).   

Após as exclusões realizadas com base nos critérios acima descritos, a amostra final do 

estudo ficou constituída por 138 crianças, com idade média de 5,5 anos (DP = 0,53), oriundas 

de cinco salas de pré-escola e cinco de 1º ano do Ensino Fundamental e as 10 respectivas 

professoras. As Tabelas 17 e 18 apresentam a frequência de alunos por sala e a caracterização 

da amostra final por grupo e nível escolar.  
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Tabela 17. Frequência final de alunos por sala participante e sua alocação nos grupos experimental e 

controle. 

 Salas Turno Crianças em cada 

sala após exclusões 

Grupo 

E
sc

o
la

 1
 E

M
E

I 

Inf.II B Manhã 7 Controle 

Inf.II C Manhã 10 Controle 

Inf.II D Tarde 22 Experimental 

Inf.II E Tarde 20 Controle 

Inf.II F Tarde 11 Experimental 

E
sc

o
la

 2
 E

M
E

IF
 1ºA Tarde 16 Controle 

1ºB Tarde Sala excluída -- 

1ºC Tarde 20 Experimental 

1ºD Tarde 11 Experimental 

1ºE Tarde 10 Controle 

1ºF Tarde 11 Controle 

 

 

Tabela 18. Caracterização da amostra final _ Grupos Experimental e Controle _ em termos de número 

de participantes e idade média em cada escola e no total. 

Variáveis Grupo 

Controle 

Grupo 

Experimental 

Total 

N (%)    

Pré-escola 37 (52,9) 33 (47,1) 70 

1º ano 37 (54,4) 31 (45,6) 68 

Total 74 (53,6) 64 (46,4) 138 

    

Idade média (DP)    

Pré-escola 5,0 (0,00) 5,0 (0,00) 5,0 (0,00) 

1º ano 6,0 (0,00) 6,07 (0,25) 6,03 (0,17) 

Total 5,5 (0,50) 5,5 (0,56) 5,5 (0,53) 

 

 Foi investigada a equivalência dos grupos, em cada nível escolar, nas variáveis 

escolaridade da mãe, escolaridade do pai, faixa de renda familiar, distribuição de gênero, 

número de irmãos, tempo de escolarização, tempo na escola atual e porcentagem de presença 

no ano letivo. As Tabelas 19 e 20 sumariam estes dados. Para as variáveis discretas utilizou-se 

o chi-quadrado para verificação da diferença de distribuição entre grupos; para as variáveis 

contínuas, utilizou-se a Manova. 
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Tabela 19. Comparação dos Grupos Experimental e Controle: escolaridade de mãe e pai, faixa de 

renda familiar e distribuição de gênero por grupo e nível escolar. 

 Escolaridade da mãe (frequência por classe de resposta ) 

 EF 
incompleto 

EF EM 
incompleto 

EM ES 
incompleto 

ES X
2
 p 

Pré-escola         

GC 4 10 3 12 0 2 5,72 0,221 

GE 0 3 1 12 0 2 

Total (%) 4 (8,2) 13 (26,5) 4 (8,2) 24 (49) 0 (0) 4 (8,2)   

1º ano         

GC 1 7 0 9 1 8 5,84 0,211 

GE 0 8 0 15 0 3 

Total (%) 1 (1,9) 15 (28,8) 0 (0)  24 (46,2) 1 (1,9) 11 (21,2)   

 Escolaridade do pai (frequência por classe de resposta ) 

 EF 
incompleto 

EF EM 
incompleto 

EM ES 
incompleto 

ES X
2
 p 

Pré-escola         

GC 10 9 0 10 1 0 4,60 0,467 

GE 4 6 1 5 0 1 

Total (%) 14 (29,8) 15 (31,9) 1 (2,1) 15 (31,9) 1 (2,1) 1 (2,1)   

1º ano         

GC 1 6 1 7 3 7 8,16 0,148 

GE 1 13 0 7 0 3 

Total (%) 2 (3,8) 19 (36,5) 4 (7,7) 14 (26,9) 3 (5,8) 10 (19,2)   

 Faixa de renda familiar (frequência por classe de resposta ) 

 até 1 

salário 

1 a 2 

salários 

2 a 3 

salários 

3 a 4 

salários 

4 a 5 

salários 

Acima de 

6 salários 

X
2
 p 

Pré-escola         

GC 8 14 6 1 2 1 7,14 0,211 

GE 4 3 7 3 2 1 

Total (%) 12 (23,1) 17 (32,7) 13 (25) 4 (7,7) 4 (7,7) 2 (3,8)   

1º ano         

GC 3 5 5 5 4 4 2,72 0,743 

GE 2 8 5 2 3 6 

Total (%) 5 (9,6) 13 (25) 10 (19,2) 7 (13,5) 7 (13,5) 10 (19,2)   

 Gênero (frequência por classe de resposta ) 

 Fem Masc     X
2
 p 

Pré-escola         

GC 19 18     1,075 0,300 

GE 21 12     

Total (%) 40 (57,1) 30 (42,9)       

1º ano         

GC 22 15     0,147 0,701 

GE 17 14     

Total (%) 39 (57,4) 29 (42,6)       
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Tabela 20. Comparação dos Grupos Experimental e Controle: número de irmãos, tempo de 

escolarização, tempo na escola atual e porcentagem de presença no ano letivo. 

Variáveis Nº irmãos  

M (DP) 

Tempo de escolarização 

em meses  

M (DP) 

Tempo na escola 

atual em meses  

M (DP) 

Presença no 

ano letivo 

(%) 

Pré-escola     

GC 1 (1,3) 25,6 (16,3) 12,2 (10,5) 89,5 (6,8) 

GE 1,4 (1,6) 26,5 (12,9) 13,2 (11,1) 85,1 (1,1) 

Total 1,2 (1,4) 25,9 (14,9) 12,6 (10,7) 87,4 (9,1) 

F 1,130 0,047 0,114 4,333 

p 0,293 0,830 0,737 0,041 

1º ano     

GC 1,3 (1,2) 52,9 (16,9) 23 (15,7) 96,3 (3,1) 

GE 1,1 (1,1) 44,5 (16,1) 20,2 (16) 95,9 (2,9) 

Total 1,2 (1,1) 48,7 (16,9) 21,6 (15,7) 96,09 (3,0) 

F 0,564 3,277 0,391 0,333 

p 0,456 0,077 0,535 0,566 

 

Verificou-se que, em ambos os níveis escolares, os grupos GE e GC não diferiram 

entre si nas variáveis escolaridade de mãe e pai, faixa de renda familiar e distribuição de 

gênero. Ou seja, estas possíveis variáveis intervenientes estavam aleatoriamente distribuídas 

entre os grupos. De forma geral, 91,8% das mães e 95,7% dos pais das crianças da Educação 

Infantil cursaram até o Ensino Médio. Dentre o grupo de 1º ano, 76,9% e 75% das mães e 

pais, respectivamente, cursaram até este nível escolar. Houve maior prevalência de famílias 

com renda familiar até 3 salários mínimos dentre os respondentes do grupo da escola de 

Educação Infantil (80,8%) em comparação aos do grupo de 1º ano (53,8%), que em geral 

demonstraram maior distribuição dentre as faixas salariais. Este dado é consistente com 

informação das escolas a respeito do nível sócioeconomico da população escolar atendida.  

Também não foram observadas diferenças entre os grupos no que se refere ao número 

de irmãos, tempo de escolarização e período de tempo que frequenta a escola atual. Houve 

apenas uma diferença marginalmente significativa entre GE e GC no tempo de escolarização 

no grupo do 1º ano, porém favorecendo o GC. No grupo de pré-escola foi evidenciada uma 

diferença significativa na porcentagem de presença (faltas) no ano letivo, sendo que o GE 

apresentou menor assiduidade. Apesar disso, a diferença entre os grupos (de 85,1 a 89,5) foi 

considerada pequena e optou-se pela não exclusão de crianças do GE. Não houve diferença 

entre GC e GE no grupo de 1º ano nesta variável.  

Com relação ao índice de retorno de questionários e do inventário (descritos 

posteriormente, em ‘Instrumentos’) remetidos a pais para preenchimento, este foi de 72% 

(64% para GC e 80% para GE) no grupo de 1º ano; e 61% (78% para GC e 42% para GE) 
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para o grupo da Educação Infantil. Dentre os professores, houve 100% de retorno do 

inventário preenchido no grupo de 1º ano e recusa dos professores da Educação Infantil em 

responder ao instrumento. 

 

 

 

6.1.2. 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 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 e fone de ouvido com microfone acoplado (Teste 

de Stroop Semântico) e netbook LG ligado a monitor de 15 polegadas ELO com tela sensível 

ao toque (touch screen) (Simon Task). 

 

 
6.1.2.1. Teste de Trilhas para pré-escolares 

 

O Teste de Trilhas para pré-escolares _ TTP _ avalia a habilidade de flexibilidade 

cognitiva. O instrumento (TREVISAN; SEABRA, 2010b) foi adaptado com base na versão de 

Espy e Cwik (2004) e na descrição de Baron (2004). Nesta versão, os estímulos originais da 

versão tradicional do instrumento (letras e números) são substituídos por desenhos. Apenas 

como exemplo, a Figura 3 apresenta os itens da versão original do Teste de Trilhas e 

informações sobre este instrumento podem ser consultadas em Dias (2009). 
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Figura 3: Ilustração da tarefa requerida no Teste de Trilhas - parte A, letras (acima e à esquerda) e 

números (acima e à direita) e no Teste de Trilhas – parte B (abaixo, centralizado). 

 

 

Por sua vez, no TTP, na condição A, é dada à criança uma folha instrutiva com figuras 

de cinco cachorrinhos. Após, em uma segunda folha, ela deve ligá-los por ordem de tamanho, 

iniciando com o “bebê” até o “papai”. Na condição B, figuras de ossos de tamanhos 

respectivos aos dos cachorros são introduzidas, e a criança deve combinar os cachorrinhos 

com seus ossos apropriados, na ordem de tamanho, ligando-os alternadamente. A Figura 4 

ilustra esta parte do teste. 

 

 

Figura 4: Ilustração da tarefa da parte B do Teste de Trilhas para pré-escolares. 
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O instrumento é de aplicação individual, com duração aproximada de 10 minutos. O 

desempenho é medido como no Teste de Trilhas original, ou seja, escore em sequências, i.e., 

número de itens ligados corretamente em sequência, e conexões, i.e., número de ligações 

corretas entre dois itens, acrescido do tempo de execução. São analisados os desempenhos em 

cada parte, A e B, do teste, e pode-se também analisar um índice derivado, ou seja, 

desempenho ou tempo na parte B menos desempenho ou tempo na parte A do TTP.  

Estudo prévio, do qual participaram 134 crianças com idades entre três e sete anos, 

encontrou efeito significativo da idade e do nível escolar sobre o desempenho no TTP, 

sugerindo que a performance no teste aumenta em função destas variáveis. Além, o mesmo 

estudo evidenciou correlação positiva e significativa entre o desempenho na parte B do 

instrumento e em um teste de avaliação de atenção, o Teste de Atenção por Cancelamento 

(TREVISAN et al., 2011). Outro estudo, com 213 crianças com idades entre quatro e sete 

anos chegou a achados similares, evidenciando que o desempenho no teste aumentou 

progressivamente ao longo das faixas etárias (TREVISAN et al., 2010). Também Trevisan 

(2010) observou efeito de série sobre a maioria das medidas do teste, embora o instrumento 

tenha se mostrado mais efetivo em discriminar os níveis escolares iniciais, ou seja, não houve 

diferença entre 2ª fase e 1º ano na maioria das medidas. Na mesma pesquisa, a autora 

encontrou correlações baixas, porém significativas, entre medidas do TTP e indicadores de 

desatenção e hiperatividade, avaliados pela Escala de Transtorno de Atenção e Hiperatividade  

(ETDAH) e SNAP IV. Estes resultados provem evidências de validade por mudança 

desenvolvimental e por correlação com outras variáveis ao TTP. 

 

 

6.1.2.2.  Teste de Stroop Semântico 

 

O Teste de Stroop Semântico _ TSS (TREVISAN; SEABRA, 2010a) foi adaptado 

baseando-se nas versões de Berwid e colaboradores (2005) e Brocki e Bohlin (2006). O 

instrumento é computadorizado e avalia a habilidade de controle inibitório. Neste teste, sendo 

destinado à avaliação de pré-escolares ou indivíduos sem a habilidade de leitura automatizada, 

os estímulos originais do teste de Stroop, isto é, palavras coloridas, foram substituídos por 

pares de figuras correspondentes a: “sol” e “lua” e “menino” e “menina”, apresentadas uma a 

uma e aleatoriamente na tela do computador. Apenas a título de exemplo, a Figura 5 apresenta 

uma tela do Teste de Stroop Computadorizado, baseado na versão de Victoria e empregado na 

avaliação de adolescentes e adultos ou mesmo de crianças já alfabetizadas (à esquerda). No 
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item apresentado como ilustração, o sujeito deve nomear a cor com que a palavra é escrita. 

Comparativamente, a mesma figura apresenta também uma tela do Teste de Stroop Semântico 

(à direita). Maiores informações sobre o Teste de Stroop Computadorizado podem ser obtidas 

em Dias (2009). 

 

 
 

Figura 5: Exemplo de item da terceira parte do Teste de Stroop Computadorizado; neste item, a 

palavra ‘vermelho’ aparece escrita em cor ‘azul’ (à esquerda). Exemplo de item do Teste de Stroop 

Semântico (à direita). 

 

O TSS possui duas partes, que utilizam as mesmas figuras. Na primeira parte do teste, 

a criança deve nomear as figuras e na segunda, deve dizer o substantivo oposto (Exemplo: 

dizer “menino” para a figura “menina”). Cada etapa do teste possui 16 itens, totalizando 32 

figuras, que são apresentadas em um tempo de 50 ms. A Figura 6 ilustra as figuras utilizadas 

no TSS. 

 

  

  Figura 6: Figuras utilizadas no TSS (sol, lua, menina e menino) 
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Nota-se que, apesar das figuras apresentadas serem as mesmas em ambas as partes do 

teste, a solicitação da tarefa altera as demandas exigidas para sua resolução. Ou seja, como já 

explanado alhures, na primeira parte do TSS o participante deve somente nomear o estímulo 

apresentado; na segunda parte, deve dizer o nome da figura oposta. Deste modo, em relação à 

tarefa na primeira etapa do teste, a segunda parte impõe uma nova demanda de processamento 

(inibir a tendência preponderante a nomear a figura), sendo portanto mais complexa, de modo 

que espera-se maior tempo de reação para resolução desta situação de interferência (inibir a 

nomeação e dar a resposta apropriada). O efeito de interferência, por sua vez, é obtido 

subtraindo-se o desempenho na primeira parte do instrumento do desempenho na segunda 

parte do TSS, seja em termos de escore ou de tempo de reação. 

O TSS foi computadorizado usando o software CronoFonos, desenvolvido por 

Capovilla, Macedo, Capovilla e Charin (1998). O software é manipulado pelo aplicador que, 

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 (vide Figura 5). O programa 

possibilita a gravação da locução do sujeito para cada item, permitindo a correção e 

verificação ulterior, tanto do escore quanto do tempo de reação. São registrados os acertos, 

erros (por exemplo, nomear a figura em vez de dizer o substantivo oposto) e tempo de reação 

por item. O instrumento é de aplicação individual, com duração aproximada de 10 minutos e, 

para cada parte do TSS, há telas de instrução seguidas de itens de treino. É analisado o efeito 

de interferência (desempenho na segunda parte menos desempenho na primeira parte do 

teste), também em termos de escore e tempo de reação. 

O estudo de Trevisan (2010), conduzido com crianças pré-escolares, revelou efeito 

significativo do nível escolar sobre o desempenho no teste, havendo diminuição no tempo de 

reação e aumento no escore de interferência com a progressão escolar, o que denota um 

desenvolvimento do controle inibitório. A autora também encontrou correlações significativas 

entre medidas do TSS e indicadores de desatenção e hiperatividade avaliados pelas ETDAH e 

SNAP IV, sugerindo que crianças mais desatentas apresentam maiores tempo de reação no 

TSS e aquelas com maiores índices de hiperatividade cometem mais erros no teste. Dias e 

colaboradores (2011) também apresentaram dados com o TSS, demonstrando que, como 

esperado, o efeito de interferência no teste diminuiu em função da progressão da idade em 

amostra de crianças de quatro a sete anos. Estes achados provem evidências de validade ao 

TSS por observação de mudança desenvolvimental e correlação com outras variáveis. 

É também utilizado neste estudo o tempo de reação na primeira parte do TSS para 

controle do ‘efeito placebo’ da intervenção. Esta medida se configura como um indicador de 
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‘velocidade de nomeação’ e seu uso se justifica perante o entendimento de que se uma 

habilidade que não deve ser afetada por uma intervenção sofrer algum efeito, este pode ser 

devido a fatores diversificados, como a motivação do professor por participar de uma 

atividade diferenciada, porém não reflete a efetividade do programa interventivo em si. Ou 

seja, espera-se que a participação no PIAFEx promova um ganho seletivo nas habilidades 

executivas dos participantes, ainda que outras habilidades, como o vocabulário por exemplo, 

possam ter ganhos secundários em virtude da melhor autorregulação dos estudantes. Assim, 

não é esperado que haja melhora na velocidade de nomeação como resultado da intervenção.  

 

 

6.1.2.3. Simon Task  

 

A versão do Simon Task _ ST_ utilizada no presente estudo (TREVISAN; DIAS; 

SEABRA, 2010) é baseada na apresentada por Davidson e colaboradores (2006). O 

instrumento é computadorizado e objetiva avaliar o controle inibitório e a memória de 

trabalho. Possui três partes; na primeira, com 20 itens, a cada tela é apresentada uma figura de 

um sapo ou de uma borboleta, aleatoriamente e em ambos os lados da tela. Na parte inferior 

desta há dois botões de resposta, um com a figura de borboleta à esquerda e outro com a 

figura de sapo à direita. A tarefa da criança é selecionar o botão com a mesma figura do 

estímulo apresentado, independentemente do lado em que aparecer; ou seja, deverá pressionar 

o botão com desenho da borboleta sempre que a borboleta for apresentada como estímulo, 

seja à direita ou esquerda da tela, e selecionar o botão com o desenho do sapo sempre que o 

estímulo do sapo aparecer, independentemente do lado de sua apresentação. Deste modo, há 

itens congruentes (e.g. figura de sapo apresentada à direita, sobre o botão com o mesmo 

desenho e figura da borboleta apresentada à esquerda, sobre o botão com o mesmo desenho) e 

incongruentes (e.g. figura de sapo apresentada à esquerda, sobre o botão com o desenho da 

borboleta e figura da borboleta apresentada à direita, sobre o botão com o desenho do sapo), 

que demandam pouca memória de trabalho, visto que as alternativas de resposta estão 

visíveis, porém sobrecarregam, sobretudo, o controle inibitório. A Figura 7 ilustra uma tela da 

primeira parte do Simon Task. 
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Figura 7: Tela da primeira parte do Simon Task, ilustrando uma situação congruente. 

 

A segunda parte do teste também conta com 20 itens, a cada tela é apresentada uma 

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

tela. A tarefa da criança é apertar o botão do mesmo lado para o qual a seta indica. Deste 

modo, podem ocorrer situações congruentes (seta apontando à direita e apresentada do lado 

direito da tela) e situações incongruentes (seta apontando à direita e apresentada do lado 

esquerdo da tela). Esta parte do teste impõe forte demanda sobre o controle inibitório, pois a 

criança deve inibir a tendência de selecionar o botão do mesmo lado da apresentação do 

estímulo, porém a demanda é mínima sobre a memória de trabalho, pois a resposta está dada 

no próprio estímulo (a direção para a qual a seta aponta). A Figura 8 ilustra uma tela desta 

segunda parte do teste, neste caso, representando uma situação incongruente (seta à direita 

apontando para o lado esquerdo da tela). 

 

 

Figura 8: Tela da segunda parte do Simon Task, ilustrando uma situação incongruente. 

 



110 

 

Precedendo a terceira parte do teste, há duas condições de treino. Ambas são compostas 

por 20 itens. Na primeira, são apresentados círculos listrados, aleatoriamente e em ambos os 

lados da tela, e a tarefa da criança é apertar o botão do mesmo lado em que o círculo aparecer. 

Na segunda condição de treino são apresentados círculos cinza, também aleatoriamente e em 

ambos os lados da tela, e a tarefa é apertar o botão do lado oposto. Após estas duas etapas de 

treino, na terceira parte do teste são apresentados também 20 items, círculos listrados e cinzas, 

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

oposto para os círculos cinza. Assim, ocorrem situações congruentes (círculos listrados) e 

incongruentes (círculos cinza) em apresentações alternadas. Nesta parte do teste não há 

figuras apresentadas como alternativas de respostas (ao contrário do que ocorre na parte 1, em 

que os botões possuem o desenho de cada estímulo ou mesmo na parte 2, em que as setas 

indicam a direção da resposta), de modo que o participante deve sustentar as regras que 

orientam suas respostas e selecionar qual delas se aplica a cada item. Logo, para além do 

controle inibitório, haverá grande demanda sobre a memória de trabalho. A Figura 9 ilustra 

uma tela da terceira parte do Simon Task, com circulo cinza. 

 

 

Figura 9: Tela da terceira parte do Simon Task, ilustrando uma situação incongruente (círculo cinza). 

 

A Figura 10 sumaria esquematicamente as demandas envolvidas em cada parte do teste, 

de acordo com Davidson e colaboradores (2006).  
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Figura 10: Ilustração das demandas, em termos de memória de trabalho e controle inibitório, de cada 

parte do Simon Task, com base na descrição de Davidson e colaboradores (2006, p. 2042). As setas 

vermelhas indicam a resposta correta. 

 

 

Nas três partes do teste, não há tempo limite para apresentação dos itens e o intervalo 

entre estímulos é de 500 ms. Para cada etapa há telas de instrução seguidas de quatro itens de 

treino. O ST foi computadorizado usando versão do software CognTest 1.1, originalmente 

desenvolvido por Macedo (2009), que permite os registros de escore e de tempo de reação a 

cada item. O instrumento é de aplicação individual, com duração aproximada de 10 minutos. 

Serão analisados escore e TR para cada condição em cada parte do teste. 

Evidências de validade em amostra brasileira foram relatadas no estudo de Trevisan 

(2010). Foi observada uma tendência a melhor desempenho com a progressão escolar de 

crianças de quatro a sete anos de idade, havendo, com o avanço da 1ª fase ao 1º ano, um 

aumento nos escores e diminuição nos tempos de reação. Apesar disso, o teste se mostrou 

mais efetivo em discriminar entre os níveis escolares extremos, ou seja, suas medidas 

falharam em discriminar entre 1ª e 2ª fase e entre 2ª fase e 1º ano. O mesmo estudo revelou 

ainda correlações baixas, porém significativas, entre diversas medidas do Simon Task e 

indicadores de desatenção e hiperatividade avaliados por duas escalas, a ETDAH e a SNAP 

IV. Assim, este primeiro estudo apresentou evidências de validade por mudança 

desenvolvimental e correlação com outras variáveis ao Simon Task.  
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6.1.2.4. Inventário de Funcionamento Executivo Infantil 

 

 O Inventário de Funcionamento Executivo Infantil _ IFEI_ (do inglês Childhood 

Executive Functioning Inventory _ CHEXI), foi desenvolvido por Thorell e Nyberg (2008) 

com o objetivo de avaliar funções executivas em crianças com TDAH. O instrumento possui 

26 itens, sendo que cada um deles é pontuado em uma escala likert de cinco níveis 

(definitivamente falso, falso, parcialmente verdadeiro, verdadeiro, definitivamente 

verdadeiro). Os itens são agrupados em 4 subescalas: memória de trabalho (11 itens, e.g. 

“Tem dificuldade em entender instruções verbais a menos que também seja mostrado como 

fazer algo.”), planejamento (4 itens, e.g. “Tem dificuldade com tarefas ou atividades que 

envolvam várias etapas.”), controle inibitório (6 itens, e.g. “Tem tendência para fazer coisas 

sem pensar primeiro no que poderia acontecer.”) e autorregulação (5 itens, e.g. “Tem clara 

dificuldade em fazer coisas que considera chatas.”). Os itens do instrumento foram 

desenvolvidos de modo que retratassem exemplos específicos de comportamentos/situações 

do dia-a-dia da criança que demandassem diferentes tipos de controle executivo, ou seja, os 

itens da IFEI focalizam especificamente comportamentos relacionados às habilidades 

executivas e não sintomas de TDAH propriamente, o que é considerado por seus autores 

como uma limitação da maioria das escalas e inventários existentes. O instrumento pode ser 

preenchido por professores e/ou por pais e fornece uma medida mais ecológica do 

funcionamento executivo da criança. O tempo estimado para seu preenchimento é de 5 a 10 

minutos. 

Estudos com o instrumento identificaram que seus itens se agrupam em dois grandes 

fatores: inibição, que agregou as subescalas de inibição e autorregulação e memória de 

trabalho, que inclui as subescalas memória de trabalho e planejamento. Índice de 

fidedignidade por meio de procedimento de teste-reteste mostrou-se bastante satisfatório. 

Além, o IFEI mostrou-se efetivo em discriminar em uma amostra de crianças de cinco a oito 

anos aquelas com diagnóstico de TDAH de controles com desenvolvimento normal, resultado 

que prove evidências de validade discriminante ao instrumento, que apresentou alta 

sensibilidade e especificidade (THORELL; ENINGER; BROCKI; BOHLIN, 2010).  

 No Brasil, o primeiro estudo desenvolvido com o instrumento foi o de Trevisan, Dias, 

Prust, Martoni, Santana e Seabra (2011), no qual o instrumento passou pelos procedimentos 

de tradução, retrotradução, análise de adequação e síntese das versões. Após, o IFEI foi 

respondido por pais de 80 crianças pré-escolares de quatro a seis anos de idade, juntamente 

com uma escala que avalia indicadores de desatenção e hiperatividade, a SNAP-IV. Os 
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resultados deste primeiro estudo demonstraram que o IFEI apresenta índices bastante 

satisfatórios de precisão e consistência interna; além, as correlações moderadas e 

significativas com os indicadores da SNAP-IV mostraram que os dois instrumentos medem 

construtos diferentes, embora relacionados, fornecendo ao IFEI evidências de validade por 

relação com outras variáveis. Novos estudos com o instrumento estão em desenvolvimento 

(TREVISAN, em preparação).  

 

 

6.1.2.5. Teste de Vocabulário por Imagens Peabody 

 

O Teste de Vocabulário por Imagens Peabody _ TVIP (DUNN; DUNN, 1981) avalia a 

habilidade de compreensão de vocabulário receptivo de crianças entre dois anos e seis meses 

até 18 anos de idade. Permite uma avaliação objetiva, rápida e precisa do vocabulário 

receptivo auditivo em ampla variedade de áreas, incluindo: pessoas, ações, qualidades, partes 

do corpo, tempo, natureza, lugares, objetos, animais, termos matemáticos, ferramentas e 

instrumentos. É indicado para avaliar o nível de desenvolvimento da linguagem receptiva em 

pré-escolares, pois requer apenas que o examinando escolha a figura correspondente à palavra 

falada pelo examinador ou emitida pelo computador, no caso da versão computadorizada.  

Nesse estudo foi usada a versão hispano-americana de 125 itens, adaptada, validada e 

normatizada no Brasil (DUNN; DUNN; CAPOVILLA; CAPOVILLA, no prelo) para a faixa 

de dois a seis anos (CAPOVILLA; CAPOVILLA, 1997) e de seis a 14 anos (CAPOVILLA et 

al., 1997). O instrumento foi aplicado coletivamente, em grupos de cinco a 10 crianças, 

utilizando um caderno de aplicação para cada criança e lista de palavras para o aplicador. O 

caderno contém cinco itens de prática, seguidos de 125 itens de teste, organizadas em ordem 

crescente de dificuldade. Cada item é composto por quatro desenhos de linha preta em fundo 

branco, de modo que o teste é organizado de acordo com um modelo de múltipla escolha, e o 

aplicador verbaliza uma palavra referente a uma dentre as quatro figuras apresentadas. A 

tarefa do participante consiste em selecionar, dentre as alternativas, aquela que corresponde à 

palavra verbalizada. A Figura 11 ilustra um item do teste. 
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Figura 11: Ilustração de um item do TVIP; a palavra emitida pelo aplicador é ‘boneca’. 

 

A aplicação tem duração média de 30 minutos. É analisado o número de acertos no 

teste, com o escore máximo de 125 pontos. Evidências de validade do instrumento para 

crianças pré-escolares foram encontradas no estudo de Ferracini (2005), cujos achados 

evidenciaram desempenho crescente com a progressão da idade. 

A inclusão desta medida de vocabulário justifica-se frente à tentativa de contemplar a 

avaliação de construtos que devem mostrar ganhos diretos e expressivos da intervenção 

(funções executivas), construtos que podem ter ganhos secundários e menos expressivos 

(vocabulário) e aqueles que não devem mostrar ganhos a partir da participação da criança no 

programa (velocidade de nomeação). A inserção destas medidas tenta controlar a 

possibilidade de que eventuais efeitos observados sejam oriundos de variáveis estranhas 

(motivação dos professores, por exemplo) e não da efetividade da intervenção em si. Neste 

caso, seriam esperados ganhos generalizados e não somente nas habilidades estimuladas.  

 

 

6.1.2.6. Escala de Maturidade Mental Colúmbia 

 

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

avalia a aptidão geral de raciocínio não-verbal de crianças entre três anos e seis meses e nove 

anos e 11 meses de idade (ALVES; DUARTE, 2001). À criança são apresentadas pranchas 

com de três a cinco desenhos cada, sendo sua tarefa escolher qual desenho é diferente ou não 

se relaciona aos demais. Para tanto, a criança deve descobrir qual a regra subjacente à 

organização das figuras, lhe permitindo excluir apenas uma. A aplicação é individual, com 

duração aproximada de 20 minutos. Há dados de precisão e validade aceitáveis para a 
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população brasileira disponíveis em Alves e Duarte (2001). Na presente pesquisa, esta medida 

de raciocínio foi utilizada para identificação de crianças com rebaixamento intelectual, que 

compõe um dos critérios de exclusão do estudo. 

 

 

6.1.2.7. Questionário aos pais 

 

O questionário aos pais _ Qpa _ foi construído com o objetivo de auxiliar no 

levantamento de algumas informações relevantes ao estudo. Após campo de identificação da 

criança, são solicitados alguns dados de ambos os pais e, subsequentemente, há algumas 

questões referentes ao tempo de escolaridade, saúde geral, desenvolvimento e atividades da 

criança. Algumas destas informações são utilizadas nas análises de regressão, de modo a 

verificar se exercem algum efeito sobre os desempenhos observados no pós-teste; outras, 

contribuíram à caracterização da amostra e outras ainda foram úteis para auxiliar a 

identificação de crianças que apresentavam condições clínicas diversas, como quadros 

sindrômicos, problemas neurológicos ou déficits mentais ou sensoriais não-corrigidos, de 

modo a garantir o cumprimento dos critérios de exclusão. 

O Qpa foi remetido aos pais, sendo solicitado que o preenchessem e devolvessem à 

escola. O tempo de preenchimento é de aproximadamente cinco minutos. O referido 

questionário pode ser consultado no Anexo V, ao final desta tese. 

 

 

6.1.2.8. Questionário aos professores 

 

O questionário aos professores _ Qpr _ tem como objetivo auxiliar a coleta de algumas 

informações dos professores participantes. Após campo de identificação do professor, há dois 

campos que deverão ser preenchidos; um solicitando informações relativas à formação e o 

outro, referentes à atuação profissional. Estas informações permitiram a caracterização dos 

professores participantes. O Qpr foi entregue aos professores, sendo solicitado que o 

preenchessem e devolvessem à pesquisadora. O tempo de preenchimento é de 

aproximadamente cinco minutos. O referido questionário pode ser consultado no Anexo VI, 

ao final desta tese. 
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6.1.2.9. Entrevista semiestruturada - professores do GE 

 

 Uma entrevista semi-estruturada foi elaborada e conduzida com as cinco professoras 

das salas do GE. A entrevista constituiu-se de seis questões abertas e teve duração aproximada 

de 10 minutos, sendo gravada e, após, transcrita pela própria pesquisadora. O objetivo da 

entrevista foi obter melhor compreensão acerca da experiência de cada professora sobre sua 

participação no projeto e na aplicação do programa, bem como sobre sua percepção de 

possíveis alterações no desempenho e/ou comportamento de seus estudantes. As seis questões 

que compõem essa entrevista são apresentadas no Anexo VII. 

 

 

6.1.2.10. Programa de Intervenção sobre a Autorregulação e Funções 

Executivas (PIAFEx) 

 

 O Programa de Intervenção sobre a Autorregulação e Funções Executivas ou PIAFEx 

(DIAS; SEABRA, no prelo) foi desenvolvido com base nos programas e apontamentos 

teóricos de Bodrova e Leong (2007), Dawson e Guare (2010), Meltzer (2010a) e Rosário, 

Núñes e González-Pienda (2007). Constitui-se em um conjunto de atividades cujo objetivo é 

estimular as funções executivas, promovendo seu desenvolvimento e, consequente, maior  

autorregulação. As atividades do programa proporcionam o engajamento das funções 

executivas em uma série de situações e contextos, proporcionando oportunidades para que a 

criança possa praticá-las e deste modo, possa aprender a utilizar tais habilidades na 

organização de seu comportamento, no planejamento de tarefas e na resolução de problemas 

do dia-a-dia.  

 

Os componentes do Programa 

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

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

componentes são resumidamente descritos abaixo, na ordem em que aparecem no programa: 

- Aspectos Essenciais - São quatro componentes considerados fundamentais à promoção das 

habilidades executivas e devem permear a realização de todas as atividades do PIAFEx. 

Referem-se a:  

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

autorregulação e autonomia. Por exemplo, o professor deve preferir o questionamento 
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à intervenção direta. O controle e a responsabilidade na execução das tarefas deve ser 

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

(autorregulação); 

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

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

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

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

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

um mediador, que auxiliará seus processos de memória.  

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

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

estivesse dando um comando a si própria, lembrando ou organizando os passos de uma 

atividade. É uma fala audível, em voz alta, porém sem fins comunicativos; ela é 

direcionada ao próprio locutor.  

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

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

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

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

importantes, uma vez que eles precedem a autorregulação. 

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

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

controlar e regular seu comportamento e também suas emoções e pensamentos. Seu uso deve 

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

esses complementos não serão mais necessários. 

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

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

rotina escolar, sendo realizadas como suporte à organização e ao manejo do tempo; 

- Módulo 2 - Organização de ideias, estabelecimento de objetivos e planos: estratégias para 

o dia a dia, que apresenta cinco atividades. Dentre eles, algumas podem ser utilizadas 

como suporte à organização e planejamento para realização de projetos, outras visam 

incrementar a motivação na hétero e autorregulação visando a um objetivo de médio a 

longo prazo e estimular o pensamento reflexivo durante uma situação de escolha e 

tomada de decisão; 
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- Módulo 3 - Organização de ideias, estabelecimento de objetivos e planos: Atividades de 

estimulação, apresenta cinco atividades que complementam o módulo anterior, porém seu 

formato é diferente. As tarefas aqui propostas são jogos que estimulam importantes 

habilidades executivas. 

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

substituir ou complementar atividades de educação física ou outras brincadeiras que 

envolvem o componente motor. Todas estimulam a autorregulação e funcionamento 

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

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

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

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

proporcionar às crianças oportunidade para aprender estratégias de autorregulação de seu 

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

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

conflitos.  

- Módulo 6 - Regulando emoções, traz também três atividades, que são estratégias que 

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

apropriadas de expressá-las.  

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

autorregulação, são seis atividades que trazem exemplos de implementação de 

estratégias para estimular funções executivas durante a administração de ‘conteúdo’. 

Assim, atividades normalmente realizadas em classes de pré-escola ou início do Ensino 

Fundamental podem ser adaptadas e modificadas de modo a incorporar estratégias que 

estimulem habilidades executivas. 

- Módulo 8 - Jogando com os significados das palavras consta de duas atividades em que as 

crianças devem pensar sobre o significado de palavras e frases ambíguas, estimulando 

assim o pensamento flexível; 

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

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

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

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

promovendo a metacognição.    

- Módulo 10 - A Brincadeira Planejada. Refere-se a uma atividade e é muito semelhante à 

brincadeira livre em que as crianças normalmente se engajam. Porém, algumas 
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modificações foram realizadas de modo a permitir que este jogo imaginativo sirva como 

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

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

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

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

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

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

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

nos diversos contextos propiciados pela brincadeira. 

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

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

ilustram conflitos e problemas que a personagem e seus amigos deverão resolver e, para 

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

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

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

relacionados à regulação de suas emoções e ao entendimento das consequências de seus 

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

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

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

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

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

importância da aprendizagem vicária.  

 Embora algumas atividades se configurem mais como estratégias (calendário, rotinas, 

organizadores), a maioria delas tem caráter lúdico. Muitas foram delineadas para o trabalho 

em pares ou grupos maiores e utilizando materiais de baixo custo, permitindo sua 

implementação na rede pública de ensino. Além, na introdução do PIAFEx há uma breve 

explanação sobre os conceitos de funções executivas e autorregulação, abarcando também 

algumas considerações a respeito de porque é importante promover essas habilidades, de 

modo que o professor possa se contextualizar e informar acerca do trabalho que está 

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

quanto à distribuição e frequência de condução das atividades de cada módulo.  

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

habilidades executivas e da autorregulação, como resultado da prática intencionada, 

proporcionada por uma postura e interação educativa que demande tais habilidades. E, apesar 
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de o PIAFEx ter sido desenvolvido e, particularmente nesta pesquisa, aplicado com o objetivo 

de promover e estimular o desenvolvimento das funções executivas, o programa também pode 

ser implementado remediativamente, em crianças com comprometimento nestas habilidades. 

De fato, uma adaptação do PIAFEx para crianças mais velhas e com TDAH mostrou 

resultados promissores no incremento das funções executivas dos participantes (MENEZES, 

2013). 

 

 

6.1.3. Procedimento 

 

Inicialmente, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie (UPM), obtendo a aprovação necessária. Após, foi realizado o 

contato com as escolas, solicitando autorização para realização da pesquisa, cuja coleta de 

dados e intervenção foram iniciadas no ano de 2011 (segundo ano da pesquisa). Ainda no 

primeiro ano do estudo foram desenvolvidas as atividades do PIAFEx, conforme já descrito 

anteriormente. 

No segundo ano do projeto, foi remetido o Termo de Consentimento livre e 

esclarecido para os responsáveis pelas crianças participantes. Neste estágio, o estudo foi 

conduzido em três etapas, as quais foram inteiramente realizadas no período de um ano letivo: 

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

instrumentos ST, TSS, TTP e EMMC e, coletivamente, em pequenos grupos, o TVIP. Todas 

as avaliações se deram em salas disponibilizadas pelas escolas e durante o período escolar 

regular, em cinco sessões com duração média de 15 minutos cada. Complementarmente, foi 

solicitado o preenchimento dos questionários Qpa e Qpr aos pais e professores, 

respectivamente, além do IFEI, remetida para ambos. Nesta etapa participaram ambos os 

grupos, GE e GC. Porém, apenas os professores da Escola 2 (EMEIF) responderam à IFEI, 

visto que houve recusa das professoras da Escola 1 (EMEI) em preencher o inventário. O 

argumento da escola para tal recusa foi limitação de tempo. Durante toda essa etapa da coleta 

de dados houve colaboração da equipe de neuropsicologia infantil, constituída por 1 

doutoranda, 2 mestrandas e 3 alunas de Iniciação científica, o que contribuiu à viabilização 

das avaliações das crianças em período restrito de tempo. 

Na etapa de intervenção, inicialmente procedeu-se à psicoeducação. Cada professor 

participante do estudo e integrante do GE  recebeu um “Kit”, contendo cópia do PIAFEx em 
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sua versão final e uma apostila desenvolvida especificamente para apresentação e 

psicoeducação no programa. Estes professores participaram de três encontros de capacitação 

no início do ano letivo, entre os meses de abril e maio, ao término da avaliação pré-teste 

(aproximadamente seis horas de capacitação). A psicoeducação foi ministrada pela própria 

autora e, sumariamente, seu conteúdo pode ser dividido em três partes:  

- Na primeira parte, buscou-se motivar o professor quanto à sua participação na 

aplicação do programa. Cabe lembrar que as professoras do GE já haviam previamente 

concordado em participar do estudo, por ocasião da divisão das salas nos grupos experimental 

e controle. Além, para engajá-las na participação do projeto, a primeira parte da capacitação 

(aproximadamente 1 hora e meia) apresentou resultados de estudos de intervenções 

conduzidas por professores e foi discutida a relevância do papel do professor em estimular o 

desenvolvimento das funções executivas e mesmo na prevenção de problemas de 

comportamento e aprendizagem; 

- Na segunda parte, (aproximadamente 2 horas), foi apresentado o conceito de funções 

executivas, as habilidades que integram esse construto, sua importância para o desempenho 

das crianças, incluindo a aprendizagem escolar e comportamento em diferentes contextos, e 

os problemas associados a alterações nessas habilidades; 

- Na última parte da psicoeducação (aproximadamente 2 horas e meia) foram 

explanados os objetivos do programa de intervenção, seus aspectos essenciais e apresentados 

seus módulos componentes. Discutiu-se como a postura e atitude do professor podem 

contribuir para desenvolver funções executivas e autonomia. Além, a autora forneceu 

exemplos e diversas situações de modelação de como os professores procederiam à 

implementação das atividades do programa.  

Após este primeiro período, os próprios professores iniciaram a condução das 

atividades em sala de aula, diariamente. Mais especificamente, os professores das salas de 

Educação Infantil iniciaram a implementação do programa na segunda quinzena do mês de 

abril, enquanto que os professores das salas de 1º ano iniciaram na segunda quinzena de maio 

de 2011. A autora realizou sessões de acompanhamento em sala e de supervisão com cada 

professor do GE, duas vezes por semana. Nos acompanhamentos em sala realizou 

observações da postura do professor durante aplicação das atividades, o que foi discutido com 

cada professor a posteriori. Também em sala, a autora algumas vezes auxiliou o professor na 

condução das atividades. Em geral, a permanência em sala foi de 40 minutos a 1 hora em cada 

classe do GE, duas vezes por semana. As supervisões ocorriam durante os HI’s das duas 

professoras da Escola 1 (1 hora por dia, também duas vezes por semana) e durante os 
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intervalos de aula na Escola 2 (30 minutos por dia, duas vezes por semana). Nessas ocasiões 

eram sanadas dúvidas, discutidas atividades realizadas, sugeridas novas atividades e formas 

de interação professor-classe e de integração das atividades com o conteúdo escolar.   

Tais sessões de acompanhamento e supervisão se estenderam até o final do ano letivo, 

quando foi iniciado o pós-teste, em meados de outubro de 2011. A Tabela 21 sumaria a data 

de início e término da aplicação das atividades da intervenção e número de encontros 

(considerando acompanhamento em sala e supervisão apenas, não considerando encontros 

para capacitação) com os professores de cada escola.  Cabe relevar que os professores do GC 

não receberam qualquer orientação quanto ao programa interventivo e suas classes 

permanecem com as atividades regulares. Assim, vale também destacar que o GC não 

configurou um grupo sem nenhuma atividade. Estas crianças participaram de atividades 

regulares de seu nível escolar que, espera-se, também sejam promotoras de habilidades.   

 

Tabela 21. Início e término da aplicação das atividades em cada escola e número de 

encontros/supervisões. 

 Data de 

Início 

Data de 

término 

Tempo efetivo de 

intervenção * 

Número de 

encontros 

Escola 1 18/04 01/10 4 ½  meses 32 

Escola 2 20/05 01/10 3 ½ meses 24 

* Desconsiderando período de férias no mês de julho. 

 

Os encontros de acompanhamento e supervisão foram realizados pela própria autora 

com o auxílio de membros do grupo de pesquisa, especificamente uma mestranda em 

Distúrbios do Desenvolvimento e de uma graduanda em psicologia, aluna do programa de 

iniciação científica.  

A condução das atividades foi realizada pelos próprios professores durante o período 

escolar regular. Muitas atividades foram integradas ao currículo escolar, outras foram 

implementadas em períodos específicos. A escolha das atividades foi orientada pelo 

calendário disponível junto ao PIAFEx, que ilustra a frequência e a distribuição na semana de 

atividades dos distintos módulos que compõem o programa. Assim, dentro de um módulo 

específico que deveria ser contemplado em um dia definido da semana, o professor poderia 

escolher qualquer de suas atividades, optando por aquela que mais se relacionava ao conteúdo 

escolar ministrado no dia ou à demanda de sua turma, por exemplo. O PIAFEx possui 

instruções claras e detalhadas de como implementar cada atividade, além de breve descrição 

de seu objetivo. Isso garantiu aos professores relativa autonomia na escolha das atividades. 



123 

 

Ainda assim, a seleção de atividades e sugestão de outras era tópico presente nos encontros de 

supervisão. 

Para avaliar a aderência dos professores ao PIAFEx, sessões de observação em sala de 

aula foram realizadas ao término do primeiro e segundo semestres letivos. O observador foi 

um psicólogo, bolsista de Apoio Técnico CNPq, e que desconhecia a configuração dos 

Grupos experimental e controle. Ambas as observações ocorreram durante permanência de 

quatro horas em cada classe participante (GC e GE). Para sistematização deste processo foi 

desenvolvido um protocolo de observação (Anexo II). Foi também feito um registro das 

atividades realizadas por cada professor do GE até término do primeiro e segundo semestres 

letivos. Estas informações foram importantes para documentar e sistematizar a postura e 

comprometimento de cada professor com o programa de intervenção, o que culminou com a 

exclusão de uma sala/professora do GE, como descrito anteriormente em ‘Participantes’. 

Findada a etapa de intervenção, iniciou-se a terceira etapa do estudo, o pós-teste, com o 

mesmo procedimento e instrumental utilizado no pré-teste, exceto a aplicação da EMMC e 

dos questionários Qpa e Qpr. Novamente, durante a coleta de dados houve colaboração da 

equipe de neuropsicologia infantil, composta por alunos de iniciação científica, mestrado e 

doutorado, orientandos da Profª Alessandra G. Seabra. A equipe auxiliou na avaliação das 

crianças durante os meses de outubro e novembro de 2011. 

Sucintamente, as sessões de avaliação no pré e pós teste correspondem à aplicação dos 

seguintes instrumentos, ainda que não necessariamente nesta ordem:  

- Sessão1 – Simon Task,  

- Sessão 2 – Teste de Stroop Semântico,  

- Sessão 3 – Teste de Trilhas para pré-escolares,  

- Sessão 4 – Teste de Vocabulário por Imagens Peabody (coletivo),  

- Sessão 5 – Escala de Maturidade Mental Colúmbia (apenas pré-teste). 

Cabe relevar que a ordem de aplicação dos instrumentos foi contrabalanceada entre as 

diferentes classes participantes. 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.  

Complementarmente, durante a condução do pós-teste e para responder ao terceiro 

objetivo específico do Estudo II, a autora realizou uma entrevista com as professoras 

participantes (e que constituíram o GE) de modo a levantar suas experiências e percepções 

sobre o programa interventivo. As entrevistas ocorreram nas próprias escolas, durante o HI no 

caso da Escola 1 e durante período de parque ou intervalo das crianças, no caso da Escola 2. 
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Todas as entrevistas, com duração aproximada de 10 minutos cada, foram gravadas e 

posteriormente transcritas. As transcrições encontram-se no Anexo VIII. 

No terceiro ano do projeto foram efetuadas as correções e tabulações de dados em 

planilha eletrônica, vias à condução das análises estatísticas. As entrevistas foram submetidas 

à análise de conteúdo. 

 

 

6.2.  Resultados 

 

 

6.2.1. Verificação da aderência do professor à intervenção 

 

Inicialmente, e considerando a constituição final dos grupos GE e GC, verificou-se a 

aderência média e a aderência com base na observação para ambos os níveis escolares. A 

Tabela 22 ilustra as médias encontradas.  

 
Tabela 22. Aderência média e aderência com base na observação para os grupos GC e GE, em cada 

nível escolar. 

 Aderência média ao 

programa 

(DP) 

Aderência média ao 

programa com base apenas 

na observação (DP) 

Pré-escola   

GC 8,4 (1,8) 16,9 (3,6) 

GE 74,0 (16,0) 57,9 (17,6) 

Total 39,3 (34,7) 36,2 (24,0) 

F 614,097 191,955 

p < 0,001 < 0,001 

1º ano   

GC 10,6 (8,2) 21,1 (16,3) 

GE 71,6 (9,2) 43,3 (18,4) 

Total 38,4 (31,8) 31,2 (20,4) 

F 838,457 27,724 

p < 0,001 < 0,001 

 

Como seria esperado, em ambos os níveis escolares, a Anova revelou que os grupos 

GE e GC apresentaram diferenças significativas entre si com relação às variáveis de aderência 

ao programa. Ambos os índices de aderência aqui apresentados foram introduzidos no tópico 

6.1.1: a ‘Aderência média ao programa’ considera tanto a observação realizada em sala de 

aula quanto o registro de atividades realizadas pelo professor; a ‘Aderência média ao 

programa com base apenas na observação’, considera apenas a observação em sala. 
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6.2.2. Análises descritivas e inferenciais do efeito da intervenção sobre os diversos 

instrumentos 

 

Para investigar o efeito da intervenção sobre os desempenhos nos diversos 

instrumentos utilizados, inicialmente foi conduzida análise multivariada (Manova) do efeito 

de grupo (GC versus GE) sobre os desempenhos no pré-teste para cada nível escolar, 

separadamente. Este procedimento possibilitou verificar se os grupos eram equivalentes ao 

início do estudo e quais as diferenças entre eles. Após, foram conduzidas para cada escore, em 

cada instrumento, análises de covariância (Ancova), tendo como variável dependente o 

desempenho no pós-teste e como covariante o desempenho na mesma variável no pré-teste. 

Segundo Dancey e Reidy (2006), a Ancova em delineamentos com pré e pós-testes é a melhor 

opção para análise dos dados, pois permite remover ou controlar o efeito do pré-teste, o que 

não ocorre em análises que se baseiam na diferença entre escores no pré e pós-teste. As 

análises conduzidas são relatadas a seguir, separadamente, para cada instrumento, em cada 

nível escolar. Em cada tópico, inicialmente, são relatadas as análises para os grupos da 

Educação Infantil e, após, para os de 1º ano. Resultados significativos (considerando o nível 

de significância de 0,05) são destacados em negrito e aqueles marginalmente significativos 

(com p entre 0,05 e 0,1), em itálico e negrito. As diferenças significativas entre grupos no 

pós-teste, ou seja, as alterações devidas à intervenção, são apresentadas também em figuras. 

Apenas no caso do IFEI, devido a este ser uma medida ecológica, optou-se por apresentar em 

figuras também os efeitos marginalmente significativos. 

 

6.2.2.1. Análise dos efeitos sobre o Teste de Trilhas para pré-escolares 

 

 Diferentemente dos outros testes de desempenho utilizados, como o Teste de Stroop 

Semântico e o Simon Task, o Teste de Trilhas para pré-escolares não possui itens de treino, 

apesar de instrução detalhada. Deste modo, verificou-se que um número de crianças, mesmo 

após instrução, obteve desempenho mínimo (pontuação zero) em alguns índices do teste. 

Sendo que o primeiro item do teste é dado (apontado) pelo examinador, considerou-se que o 

escore zero é indicativo de que a criança não entendeu a tarefa. Este ocorrido deverá servir, 

futuramente, para melhor padronização da instrução e análise da conveniência de inserção de 

item de treino. Porém, para efeito das análises relatadas neste capítulo, optou-se pela exclusão 

destes participantes. Assim, sete crianças da Educação Infantil (GC = 5 e GE = 2) foram 

excluídas da análise por não realizarem a tarefa e pontuarem zero em todos os índices do TTP, 
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partes A e B (pré e/ou pós-teste). Dentre as crianças de 1º ano, nenhuma foi excluída por este 

critério. Ainda, haja visto que em muitos protocolos as crianças pontuaram zero em uma parte 

do teste, ainda que não em outra, optou-se pela exclusão dos índices não pontuados, pois 

entende-se que eles podem refletir não compreensão da criança acerca da tarefa específica. 

Após este controle, procedeu-se às análises estatísticas. A Tabela 23 apresenta as estatísticas 

descritivas para os grupos GC e GE e resultados da Manova, considerando os desempenhos 

no pré-teste na Educação Infantil.  

  

Tabela 23. Estatísticas descritivas e inferenciais do efeito do grupo (GC versus GE) sobre o 

desempenho de pré-teste no Teste de Trilhas para pré-escolares para crianças da Educação Infantil. 

Variável Grupo N Média DP F p 

TrilhasA_conexões C 25 2,76 1,05 0,000 0,996 

E 29 2,76 0,99   

Total 54 2,76 1,01   

TrilhasA_sequências C 18 3,50 1,30 0,148 0,702 

E 21 3,33 1,39   

Total 39 3,41 1,33   

TrilhasA_tempo C 18 44,56 31,06 0,002 0,960 

E 21 45,10 35,67   

Total 39 44,85 33,18   

TrilhasB_conexões C 29 2,66 1,23 5,028 0,029 

E 28 3,61 1,91   

Total 57 3,12 1,66   

TrilhasB_sequências C 21 2,76 0,89 0,000 1,000 

E 21 2,76 1,81   

Total 42 2,76 1,41   

TrilhasB_tempo C 21 77,10 49,73 0,518 0,476 

E 21 67,90 30,87   

Total 42 72,50 41,15   

Legenda: [TrilhasA_conexões – escore ‘conexões’ na parte A do TTP; TrilhasA_sequências – escore 

‘sequências’ na parte A do TTP; TrilhasA_tempo  –  tempo de realização da tarefa na parte A do TTP; 

TrilhasB_conexões – escore ‘conexões’ na parte B do TTP; TrilhasB_sequências – escore 

‘sequências’ na parte B do TTP; TrilhasB_tempo – tempo de realização da tarefa na parte B do TTP.] 

 

 Como se pode verificar na Tabela 23, as estatísticas descritivas apontam que, no pré-

teste, GE e GC tiveram resultados semelhantes em conexões na parte A e sequências na parte 

B do TTP. O GE apresentou desempenho levemente rebaixado em relação ao GC em 

sequências na parte A, porém acima do GC em conexões na parte B. O GE também tendeu a 
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ser mais lento na execução da parte A e mais rápido na execução da parte B em relação ao 

GC. Apesar destas variações de desempenho, conforme as estatísticas inferenciais apontam, 

ao início do estudo os grupos eram relativamente equivalentes, sendo que apenas houve 

diferença significativa entre GC e GE no desempenho em conexões na parte B do TTP, com o 

GE obtendo melhor desempenho. Este fato reforça a necessidade do uso do desempenho no 

pré-teste como covariante na análise dos resultados do pós-teste.  

Para verificar se os grupos eram diferentes no pós-teste, foi conduzida Ancova do 

efeito de grupo sobre os desempenhos no TTP, tendo os resultados no pré-teste como 

covariante. Ainda para os grupos da Educação Infantil, a Tabela 24 sumaria as estatísticas 

descritivas brutas e corrigidas após Ancova e a Tabela 25 os resultados da Ancova, 

considerando os desempenhos no pós-teste.  
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Tabela 24. Estatísticas descritivas (GC versus GE) do desempenho de pós-teste no Teste de Trilhas 

para pré-escolares para crianças da Educação Infantil. 

 

Variável 

 

Grupo 

 

N 

Estatísticas 

descritivas 

Descritivas corrigidas 

após Ancova 

Média DP Média EP 

TrilhasA_conexões C 25 3,08 1,15 3,08 0,19 

E 29 3,52 0,83 3,52 0,17 

Total 54 3,31 1,01 -- -- 

TrilhasA_sequências C 18 4,22 1,17 4,21 0,27 

E 21 4,33 1,11 4,35 0,25 

Total 39 4,28 1,12 -- -- 

TrilhasA_tempo C 18 22,06 14,40 22,07 3,62 

E 21 21,95 16,01 21,93 3,35 

Total 39 22,00 15,09 -- -- 

TrilhasB_conexões C 29 4,52 2,29 4,68 0,39 

E 28 4,79 1,95 4,61 0,40 

Total 57 4,65 2,12 -- -- 

TrilhasB_sequências C 21 3,67 2,46 3,67 0,48 

E 21 3,67 2,06 3,67 0,48 

Total 42 3,67 2,24 -- -- 

TrilhasB_tempo C 21 53,38 27,21 52,81 6,67 

E 21 60,10 33,51 60,66 6,67 

Total 42 56,74 30,34 -- -- 

 

Uma comparação dos resultados de pré e pós-teste permite verificar que ambos os 

grupos apresentaram ganhos, como seria esperado, com aumento nos escores e diminuição no 

tempo de execução da tarefa. Especificamente com relação ao pós-teste, as estatísticas 

descritivas mostram que o GE obteve desempenhos superiores ao GC em conexões e 

sequências na parte A e em conexões na parte B do TTP, apesar de apenas os desempenhos na 

parte A manterem-se mais elevados após a correção da Ancova. Os grupos desempenharam-se 

de modo similar em sequências na parte B e o padrão de desempenho dos grupos na medida 

de tempo no pré-teste se inverteu, ou seja, em relação ao GC, o GE foi levemente mais rápido 

na execução da parte A e mais lento na execução da parte B, ou seja, desempenhou mais 

rapidamente a parte mais fácil da tarefa e ponderou mais na parte mais complexa. Apesar 

destas diferenças, os resultados da Ancova revelaram que não houve efeito significativo de 

grupo sobre o desempenho em nenhuma das variáveis. Como se pode observar na Tabela 25, 

a análise revelou efeito significativo da covariante sobre os desempenhos em conexões nas 
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partes A e B do TTP e efeito apenas marginalmente significativo de grupo sobre o 

desempenho em conexões na parte A do TTP, com o GE obtendo melhor desempenho. É 

digno de nota que, apesar das Ancovas não revelarem efeito de grupo na maioria das 

variáveis, como se pode observar nas estatísticas descritivas, o GE obteve menor valor de 

desvio padrão em todas as pontuações (não considerando a medida de tempo, que não é uma 

pontuação em si), padrão que não foi observado nas análises do pré-teste. Isso poderia ser 

tomado como um indicativo de que, neste grupo, há maior homogeneidade dos desempenhos, 

o que pode ser um efeito da intervenção. 

 

Tabela 25. Estatísticas inferenciais (Ancova) do efeito do grupo (GC versus GE) e da covariante 

(desempenho no pré-teste) sobre o desempenho de pós-teste no Teste de Trilhas para pré-escolares 

para crianças da Educação Infantil. 

Variável Efeito F p 

TrilhasA_conexões Covariante (pré-teste) 13,645 0,001 

Grupo 3,258 0,077 

TrilhasA_sequências Covariante (pré-teste) 1,595 0,215 

Grupo 0,149 0,702 

TrilhasA_tempo Covariante (pré-teste) 0,719 0,402 

Grupo 0,001 0,978 

TrilhasB_conexões Covariante (pré-teste) 4,262 0,044 

Grupo 0,017 0,898 

TrilhasB_sequências Covariante (pré-teste) 2,829 0,101 

Grupo 0,000 1,000 

TrilhasB_tempo Covariante (pré-teste) 1,131 0,294 

Grupo 0,688 0,412 

 

As mesmas análises foram repetidas para os grupos de crianças do 1º ano do Ensino 

Fundamental. A Tabela 26 apresenta as estatísticas descritivas para os grupos GC e GE e 

resultados da Manova, considerando os desempenhos no pré-teste neste nível escolar. 
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Tabela 26. Estatísticas descritivas e inferenciais do efeito do grupo (GC versus GE) sobre o 

desempenho de pré-teste no Teste de Trilhas para pré-escolares para crianças do 1º ano do Ensino 

Fundamental. 

Variável Grupo N Média DP F p 

TrilhasA_conexões C 37 3,27 0,96 1,633 0,206 

E 29 3,55 0,78   

Total 66 3,39 0,89   

TrilhasA_sequências C 29 4,14 1,25 0,963 0,331 

E 24 4,46 1,10   

Total 53 4,28 1,18   

TrilhasA_tempo C 29 24,66 12,08 1,944 0,169 

E 24 20,46 9,28   

Total 53 22,75 11,01   

TrilhasB_conexões C 37 4,03 2,08 0,878 0,352 

E 30 4,50 2,03   

Total 67 4,24 2,05   

TrilhasB_sequências C 29 3,10 2,01 0,205 0,652 

E 27 2,89 1,48   

Total 56 3,00 1,76   

TrilhasB_tempo C 29 57,34 25,18 0,886 0,351 

E 27 50,93 25,83   

Total 56 54,25 25,47   

 

 Conforme a Tabela 26 apresenta, os grupos podem ser considerados equivalentes no 

pré-teste, haja vista que não houve efeito de grupo sobre o desempenho em nenhuma variável. 

Apesar disso, como as estatísticas descritivas apontam, o GE tendeu a apresentar desempenho 

levemente superior ao GC em conexões e sequências na parte A e conexões na parte B, porém 

desempenhou-se pior que o GC em sequências na parte B do TTP. O GE também tendeu a ser 

mais rápido na execução das duas partes do teste. Ainda assim, novamente vale destacar, que 

nenhuma destas diferenças foi considerada significativa. Para verificar se os grupos eram 

diferentes no pós-teste, foi conduzida Ancova do efeito de grupo sobre os desempenhos no 

TTP, tendo os resultados no pré-teste como covariante. A Tabela 27 sumaria as estatísticas 

descritivas brutas e corrigidas após Ancova e a Tabela 28 os resultados da Ancova, 

considerando os desempenhos no pós-teste.  
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Tabela 27. Estatísticas descritivas (GC versus GE) do desempenho de pós-teste no Teste de Trilhas 

para pré-escolares para crianças do 1º ano do Ensino Fundamental. 

 

Variável 

 

Grupo 

 

N 

Estatísticas 

descritivas 

Descritivas corrigidas 

após Ancova 

Média DP Média EP 

TrilhasA_conexões C 37 3,49 1,02 3,52 0,15 

E 29 3,66 0,77 3,62 0,17 

Total 66 3,56 0,91 -- -- 

TrilhasA_sequências C 29 4,62 0,98 4,65 0,17 

E 24 4,67 0,82 4,64 0,18 

Total 53 4,64 0,90 -- -- 

TrilhasA_tempo C 29 24,79 19,38 23,25 2,38 

E 24 15,54 8,26 17,40 2,63 

Total 53 20,60 15,94 -- -- 

TrilhasB_conexões C 37 5,11 2,16 5,15 0,34 

E 30 5,90 1,97 5,85 0,38 

Total 67 5,46 2,10 -- -- 

TrilhasB_sequências C 29 3,59 2,50 3,53 0,47 

E 27 4,81 2,92 4,88 0,49 

Total 56 4,18 2,76 -- -- 

TrilhasB_tempo C 29 54,72 24,94 54,14 4,02 

E 27 46,33 18,14 46,97 4,17 

Total 56 50,68 22,14 -- -- 

 

Mais uma vez, pode-se verificar que, em relação ao pré-teste, ambos os grupos 

apresentaram melhor desempenho, em termos de maior pontuação e menor tempo de 

execução em cada parte do instrumento, exceto pelo tempo na parte A para o GC, que 

praticamente não se alterou entre as avaliações. Com relação ao pós-teste, as estatísticas 

descritivas sumariadas na Tabela 27 mostram que os desempenhos do GE sobrepõem os do 

GC em todos os escores do teste; apenas em sequências na parte A o desempenho dos grupos 

foi praticamente o mesmo após a correção da Ancova. Nas medidas de tempo, o GE 

apresentou-se mais rápido na execução das tarefas em ambas as partes do TTP. A 

significância estatística destes achados foi verificada por meio da Ancova, cujos resultados 

são apresentados na Tabela 28. 
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Tabela 28. Estatísticas inferenciais (Ancova) do efeito do grupo (GC versus GE) e da covariante 

(desempenho no pré-teste) sobre o desempenho de pós-teste no Teste de Trilhas para pré-escolares 

para crianças do 1º ano do Ensino Fundamental. 

Variável Efeito F p 

TrilhasA_conexões Covariante (pré-teste) 3,316 0,073 

Grupo 0,210 0,648 

TrilhasA_sequências Covariante (pré-teste) 2,593 0,114 

Grupo 0,001 0,972 

TrilhasA_tempo Covariante (pré-teste) 24,599 < 0,001 

Grupo 2,672 0,108 

TrilhasB_conexões Covariante (pré-teste) 2,096 0,153 

Grupo 1,926 0,170 

TrilhasB_sequências Covariante (pré-teste) 8,975 0,004 

Grupo 3,983 0,050 

TrilhasB_tempo Covariante (pré-teste) 2,731 0,104 

Grupo 1,517 0,224 

 

Sumariamente, a análise evidenciou efeito marginalmente significativo da covariante 

para conexões na parte A e significativo para tempo de execução, também na parte A. Nesta 

mesma variável, a diferença entre grupos pode ser considerada marginalmente significativa, 

sendo que o GE tendeu a desempenhar-se mais rapidamente que o GC nesta parte da tarefa, 

mantendo, porém, o mesmo desempenho em termos de pontuação. Ou seja, poderia ser 

tomado como indicativo de que essas crianças tendem a ser mais rápidas e eficazes na solução 

de tarefas mais simples (parte A), enquanto mantém maior tempo para resolução daquelas 

mais complexas (parte B). 

Efeito significativo de grupo foi encontrado sobre o desempenho em sequências na 

parte B do TTP, com o GE obtendo melhor desempenho, mesmo após controlado efeito da 

covariante, que também mostrou-se significativo. Esse resultado é especialmente interessante, 

pois o escore em sequências na parte B do teste é justamente o que detêm demanda sobre a 

flexibilidade cognitiva. Assim, este achado sugere que o GE apresentou maior ganho que o 

GC na habilidade de flexibilidade, conforme avaliado pelo TTP. Para melhor visualização, a 

Figura 12 apresenta um gráfico que retrata este resultado. 
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Figura 12: Desempenhos no pós-teste (corrigidos pela Ancova) e erros padrão dos grupos GC e GE (1º 

ano) em sequências na parte B do TTP (efeito significativo de grupo, com F(1,53)=3,983 e p = 0,05). 

 

 Sumariamente, considerando as crianças da Educação Infantil, houve efeito marginal 

de grupo no escore conexões na parte A do TTP. A parte A, de forma geral, mensura aspectos 

relacionados à atenção, velocidade e busca visual. O teste como um todo, mas sobretudo a 

parte B, parece ter sido de difícil realização para estas crianças, o que é corroborado pelo 

número de protocolos excluídos por apresentarem pontuação zero em todos os índices do 

TTP, partes A e B, todos neste nível escolar. Além destas, muitas crianças também não 

conseguiram realizar partes da tarefa e foram excluídas das respectivas análises. Assim, é 

possível que o TTP não tenha sido um bom instrumento para avaliação do efeito da 

intervenção neste nível escolar. Apesar disso, como foi observado nos desvios-padrão das 

médias dos escores do teste, o GE tendeu a ser mais homogêneo que o GC, o que pode ser 

devido ao procedimento interventivo. Por outro lado, as crianças do 1º ano tiveram maior 

facilidade na compreensão da tarefa (e.g. nenhuma foi excluída por não realização do teste). 

Neste nível escolar, houve efeito significativo do grupo sobre o desempenho em sequências 

na parte B do TTP. Esta parte do teste, e especificamente este escore, avaliam além de 

atenção, velocidade e busca visual, a flexibilidade cognitiva. Assim, a intervenção foi capaz 

de promover ganhos no desempenho em teste de flexibilidade em alunos do 1º ano do Ensino 

Fundamental. 
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6.2.2.2. Análise dos efeitos sobre o Teste de Stroop Semântico 

 

Para a condução das análises com o Teste de Stroop Semântico, inicialmente duas 

crianças foram excluídas, ambas do GC da Educação Infantil, por não compreenderem a 

tarefa solicitada no teste (pré e/ou pós-teste), conforme observado já nos itens de treino. Após 

estas exclusões, procedeu-se às análises. A Tabela 29 apresenta as estatísticas descritivas para 

os grupos GC e GE e resultados da Manova, considerando os desempenhos no pré-teste na 

Educação Infantil.  

 

Tabela 29. Estatísticas descritivas e inferenciais do efeito do grupo (GC versus GE) sobre o 

desempenho de pré-teste no Teste de Stroop Semântico para crianças da Educação Infantil. 

Variável Grupo N Média DP F p 

Stroop1 C 34 15,09 1,16 1,041 0,311 

E 32 15,41 1,36   

Total 66 15,24 1,27   

Stroop2 C 34 12,59 4,88 0,671 0,416 

E 32 13,44 3,35   

Total 66 13,00 4,20   

Stroop_Interf C 34 -2,50 4,59 0,305 0,583 

E 32 -1,97 3,01   

Total 66 -2,24 3,89   

Stroop1_TR C 34 0,66 0,15 0,009 0,926 

E 32 0,65 0,22   

Total 66 0,65 0,19   

Stroop2_TR C 32 1,33 0,37 3,516 0,066 

E 31 1,16 0,36   

Total 63 1,24 0,37   

Stroop_Interf_TR C 32 0,85 0,97 3,367 0,071 

E 31 0,51 0,33   

Total 63 0,68 0,74   

Legenda: [Stroop1 – escore na parte 1 do TSS; Stroop2 – escore na parte 2 do TSS; 

Stroop_interf – escore ou efeito de interferência no TSS (i.e., escore na parte 2 menos escore 

na parte 1 do teste); Stroop1_TR – tempo de reação médio para itens corretos na parte 1 do 

TSS; Stroop2_TR – tempo de reação médio para itens corretos na parte 2 do TSS; 

Stroop_interf_TR – tempo de reação de interferência no TSS (i.e., TR na parte 2 menos TR na 

parte 1 do teste)] 

 

 A Tabela 29 mostra que os grupos tiveram desempenhos bastante próximos no pré-

teste. O GE obteve desempenho levemente superior ao GC nas duas partes do TSS, assim 
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como menor efeito de interferência. Essas diferenças, no entanto, refletem a variação amostral 

e não foram estatisticamente significativas, de modo que os grupos podem ser considerados 

equivalentes. No que tange às medidas de tempo de reação, os grupos tiveram praticamente o 

mesmo desempenho na parte 1 do teste, porém o GE foi mais rápido na parte 2, o que refletiu 

em menor tempo de interferência. A Manova revelou efeito apenas marginalmente 

significativo do grupo sobre estas medidas, justificando porém seu controle nas Ancovas 

apresentadas a posteriori. Para verificar se os grupos eram diferentes no pós-teste, foi 

conduzida Ancova do efeito de grupo sobre os desempenhos no TSS, tendo os resultados no 

pré-teste como covariante. A Tabela 30, a seguir, apresenta as estatísticas descritivas brutas e 

corrigidas após Ancova do pós-teste para cada grupo da Educação Infantil. 

 

Tabela 30. Estatísticas descritivas (GC versus GE) do desempenho de pós-teste no Teste de Stroop 

Semântico para crianças da Educação Infantil. 

 

Variável 

 

Grupo 

 

N 

Estatísticas 

descritivas 

Descritivas corrigidas 

após Ancova 

Média DP Média EP 

Stroop1 C 34 15,79 0,41 15,79 0,08 

E 32 15,81 0,54 15,82 0,09 

Total 66 15,80 0,47 -- -- 

Stroop2 C 34 14,68 2,61 14,75 0,30 

E 32 15,81 0,47 15,73 0,31 

Total 66 15,23 1,98 -- -- 

Stroop_Interf C 34 -1,12 2,47 -1,08 0,30 

E 32 0,00 0,72 -0,04 0,31 

Total 66 -0,58 1,91 -- -- 

Stroop1_TR C 34 0,47 0,11 0,47 0,03 

E 32 0,51 0,18 0,51 0,03 

Total 66 0,49 0,15 -- -- 

Stroop2_TR C 32 0,99 0,22 0,96 0,04 

E 31 1,02 0,32 1,06 0,04 

Total 63 1,01 0,27 -- -- 

Stroop_Interf_TR C 32 0,52 0,20 0,51 0,04 

E 31 0,51 0,25 0,52 0,04 

Total 63 0,52 0,22 -- -- 

 

 Os dados acima sumariados mostram que ambos os grupos apresentaram ganhos no 

pós em relação ao pré-teste, com aumento nos escores e diminuição dos efeitos de 
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interferência e tempo de reação. Verificou-se que o GE obteve desempenho superior ao GC 

nos escores na parte 1 e 2 do TSS e, além, que o GE foi mais eficaz em lidar com a situação 

de interferência, obtendo menor efeito nesta variável, resultado que se mantém mesmo após 

correção da Ancova. Com relação às medidas de tempo de reação, os grupos desempenharam-

se de forma muito semelhante. Porém, cabe lembrar que o GE foi mais rápido que o GC no 

pré-teste, sobretudo na parte 2 do TSS em que a diferença entre grupos foi marginalmente 

significativa. No pós-teste, verificou-se uma mudança neste padrão, ou seja, o GE foi mais 

lento que o GC nas partes 1 e 2, o que pode significar que as crianças estejam ponderando 

mais sobre a tarefa, de modo a manter um nível de acurácia. A significância estatística destes 

achados foi verificada por meio da Ancova, covariando os desempenhos no pré-teste em cada 

variável. A Tabela 31 apresenta os resultados desta análise. 

 

Tabela 31. Estatísticas inferenciais (Ancova) do efeito do grupo (GC versus GE) e da covariante 

(desempenho no pré-teste) sobre o desempenho de pós-teste no Teste de Stroop Semântico para 

crianças da Educação Infantil. 

Variável Efeito F p 

Stroop1 Covariante (pré-teste) 0,162 0,689 

Grupo 0,042 0,838 

Stroop2 Covariante (pré-teste) 11,969 0,001 

Grupo 5,081 0,028 

Stroop_Interf Covariante (pré-teste) 8,142 0,006 

Grupo 5,724 0,020 

Stroop1_TR Covariante (pré-teste) 3,234 0,077 

Grupo 1,172 0,283 

Stroop2_TR 

 

Covariante (pré-teste) 30,265 < 0,001 

Grupo 2,964 0,090 

Stroop_Interf_TR Covariante (pré-teste) 2,297 0,135 

Grupo 0,026 0,872 

 

 As Ancovas revelaram efeito significativo da covariante (desempenho no pré-teste) 

para o escore na parte 2 do TSS e escore de interferência e, mesmo após controle estatístico 

da covariante, houve efeito significativo de grupo para ambas as variáveis, com o GE 

desempenhando-se melhor que o GC. Estes resultados são ilustrados na Figura 13 e mostram 

que, apesar de ambos os grupos apresentarem ganhos, o GE tornou-se mais efetivo em lidar 

com a situação de incongruência, obtendo maior número de acertos nesta parte do teste e, 
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como consequência, apresentando menor efeito ou escore de interferência. De fato, o GE 

praticamente deixou de apresentar efeito de interferência no pós-teste, obtendo média próxima 

a zero neste índice. No que tange aos tempos de reação, a Ancova revelou efeito 

marginalmente significativo e significativo da covariante para tempo de reação nas partes 1 e 

2 do TSS, respectivamente. Mesmo controlado o efeito da covariante, houve efeito 

marginalmente significativo de grupo no tempo de reação na parte 2 do instrumento, em que o 

GE foi mais lento, possivelmente refletindo uma tendência a maior ponderação sobre a tarefa 

ou maior controle de impulso para manter um nível superior de acurácia ao lidar com os itens 

incongruentes. 

 

a 

 

b 

 

Figura 13: Desempenhos no pós-teste (corrigidos pela Ancova) e erros padrão dos grupos GC e GE 

(Educ. Infantil) na parte 2 do TSS (a) e em termos de efeito/escore de interferência (b) no instrumento 

(efeito significativo de grupo, com F(1,63) = 5,081 e p = 0,028 e F(1,63) = 5,724 e p = 0,020, 

respectivamente). 

 

As mesmas análises foram repetidas para os grupos do 1º ano do Ensino Fundamental. 

A Tabela 32 apresenta as estatísticas descritivas para os grupos GC e GE e resultados da 

Manova, considerando os desempenhos no pré-teste para este nível escolar.  

 

 

 

12 

12,5 

13 

13,5 

14 

14,5 

15 

15,5 

16 

16,5 

Stroop_parte 2 

D
es

em
p
en

h
o
 n

o
 p

ó
s-

te
st

e 
co

rr
ig

id
o

 

ap
ó
s 

A
n
co

v
a 

-1,4 
-1,3 
-1,2 
-1,1 

-1 
-0,9 
-0,8 
-0,7 
-0,6 
-0,5 
-0,4 
-0,3 
-0,2 
-0,1 

0 
0,1 
0,2 
0,3 

D
es

em
p
en

h
o
 n

o
 p

ó
s-

te
st

e 
co

rr
ig

id
o
 a

p
ó
s 

A
n
co

v
a 

Stroop _ Interferência 

GC GE 



138 

 

Tabela 32. Estatísticas descritivas e inferenciais do efeito do grupo (GC versus GE) sobre o 

desempenho de pré-teste no Teste de Stroop Semântico para crianças do 1º ano do Ensino 

Fundamental. 

Variável Grupo N Média DP F p 

Stroop1 C 37 15,70 0,62 0,269 0,606 

E 31 15,77 0,50   

Total 68 15,74 0,56   

Stroop2 C 37 14,62 2,75 1,049 0,309 

E 31 15,32 2,88   

Total 68 14,94 2,81   

Stroop_Interf C 37 -1,08 2,52 0,907 0,344 

E 31 -0,45 2,93   

Total 68 -0,79 2,71   

Stroop1_TR C 37 0,62 0,28 0,923 0,340 

E 31 0,56 0,17   

Total 68 0,59 0,24   

Stroop2_TR C 37 1,13 0,34 2,461 0,122 

E 30 1,01 0,25   

Total 67 1,08 0,31   

Stroop_Interf_TR C 37 0,63 0,59 2,317 0,133 

E 30 0,46 0,19   

Total 67 0,55 0,46   

 

 Ambos os grupos mostraram desempenhos muito similares no pré-teste, ainda assim, o 

GE demonstrou escore levemente superior nas partes 1 e 2 do TSS e menor efeito de 

interferência. No que tange às medidas de tempo de reação, o GE tendeu a ser mais rápido 

também em ambas as partes do teste, novamente, com menor efeito de interferência. A 

Manova, porém, falhou em revelar qualquer diferença significativa entre os grupos, que 

podem ser considerados equivalentes. Para verificar se os grupos eram diferentes no pós-teste, 

foi conduzida Ancova do efeito de grupo sobre os desempenhos no TSS, tendo os resultados 

no pré-teste como covariante. As estatísticas descritivas brutas e corrigidas após Ancova para 

ambos os grupos no pós-teste são apresentadas na Tabela 33.  
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Tabela 33. Estatísticas descritivas (GC versus GE) do desempenho de pós-teste no Teste de Stroop 

Semântico para crianças do 1º ano do Ensino Fundamental. 

 

Variável 

 

Grupo 

 

N 

Estatísticas 

descritivas 

Descritivas corrigidas 

após Ancova 

Média DP Média EP 

Stroop1 C 37 15,68 0,71 15,68 0,10 

E 31 15,87 0,34 15,87 0,10 

Total 68 15,77 0,58 -- -- 

Stroop2 C 37 15,32 1,08 15,34 0,16 

E 31 15,77 0,76 15,76 0,17 

Total 68 15,53 0,97 -- -- 

Stroop_Interf C 37 -0,35 0,95 -0,34 0,15 

E 31 -0,10 0,87 -0,11 0,17 

Total 68 -0,24 0,92 -- -- 

Stroop1_TR C 37 0,44 0,14 0,43 0,02 

E 31 0,41 0,11 0,42 0,02 

Total 68 0,43 0,13 -- -- 

Stroop2_TR C 37 0,94 0,34 0,91 0,04 

E 30 0,85 0,20 0,88 0,04 

Total 67 0,90 0,28 -- -- 

Stroop_Interf_TR C 37 0,50 0,25 0,49 0,03 

E 30 0,44 0,15 0,45 0,04 

Total 67 0,47 0,21 -- -- 

 

De forma geral, pode-se verificar que, para ambos os grupos, houve, em relação ao 

pré-teste, leve aumento de desempenho na parte 2 do TSS, com diminuição do efeito de 

interferência, assim como diminuição nos tempos de reação, como seria esperado. Para o 

escore na parte 1 do TSS a variação foi muito pequena (de 15,74 no pré para 15,77 no pós-

teste). De fato, considerando que o escore máximo em cada parte do instrumento é 16 pontos, 

essa variabilidade pode estar refletindo efeito de teto. Mesmo o escore na parte 2 do TSS, 

tanto para GE quanto para GC, já se situa acima da média 15 no pós-teste, o que pode ser 

indicativo de que o teste foi relativamente fácil para estes estudantes.  

Comparando ambos os grupos com base nas estatísticas descritivas, vê-se que o GE 

apresentou maiores escores e menor efeito de interferência, apesar das diferenças serem 

pequenas, tal padrão permanece mesmo após correção da Ancova. Com relação ao tempo de 

reação, o GE tendeu a ser mais rápido em ambas partes do teste, em comparação ao GC, e a 

apresentar menor custo ou efeito de interferência. A significância estatística destes achados 
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foi verificada por meio da Ancova, covariando os desempenhos no pré-teste em cada variável.  

A Tabela 34 apresenta estes achados.  

 

Tabela 34. Estatísticas inferenciais (Ancova) do efeito do grupo (GC versus GE) e da covariante 

(desempenho no pré-teste) sobre o desempenho de pós-teste no Teste de Stroop Semântico para 

crianças do 1º ano do Ensino Fundamental. 

Variável Efeito F p 

Stroop1 Covariante (pré-teste) 0,032 0,860 

Grupo 1,961 0,166 

Stroop2 Covariante (pré-teste) 1,208 0,276 

Grupo 3,225 0,077 

Stroop_Interf Covariante (pré-teste) 1,044 0,311 

Grupo 1,035 0,313 

Stroop1_TR Covariante (pré-teste) 25,573 < 0,001 

Grupo 0,204 0,653 

Stroop2_TR 

 

Covariante (pré-teste) 30,497 < 0,001 

Grupo 0,207 0,650 

Stroop_Interf_TR Covariante (pré-teste) 5,931 0,018 

Grupo 0,471 0,495 

 

 As Ancovas relevaram apenas efeito significativo da covariante sobre as variáveis de 

tempo de reação. Nenhum efeito de grupo foi identificado para estas medidas. Para as 

medidas de acurácia, houve efeito marginalmente significativo de grupo sobre o escore na 

parte 2 do TSS, na qual verificou-se tendência a desempenho superior do GE; não houve 

efeito da covariante sobre a medida dependente. Cabe também relevar que, considerando os 

desempenhos em termos de escore, o GE tendeu a apresentar menores desvios-padrão em 

comparação ao GC nos resultados do pós-teste. Este resultado pode ser interpretado como 

uma maior homogeneidade de desempenho dentro do GE e pode ser devido à intervenção.  

 Sumariamente, esta análise do TSS permitiu verificar que dentre os grupos da 

Educação Infantil, o GE obteve melhores desempenhos na parte 2 e em termos de efeito de 

interferência e, marginalmente, foi mais lento na parte 2 do teste, de modo a ponderar mais 

sobre a tarefa e responder menos impulsiva e mais acuradamente. Dentre as crianças do 1º 

ano, os escores aproximaram-se muito do teto do instrumento, o que pode ter prejudicado a 

avaliação de possíveis efeitos da intervenção. É possível que o instrumento tenha sido fácil 

para as crianças neste nível escolar, sobretudo no pós-teste, e, em decorrência disso, pouco 
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discriminativo. Ainda assim, houve efeito marginalmente significativo de grupo na parte 2 do 

TSS, com uma tendência a melhor desempenho para o GE, que também tendeu a apresentar 

menores desvios-padrão em relação à média de desempenho em comparação ao GC, 

apresentando-se como um grupo com desempenho mais homogêneo.  

 Vale lembrar que a medida de tempo de reação na parte 1 do TSS, i.e., uma medida de 

‘velocidade de nomeação’, também foi proposta para controle do ‘efeito placebo’ da 

intervenção. Ou seja, se uma habilidade que não deve ser afetada por uma intervenção sofrer 

algum efeito, este pode ser devido a fatores diversificados, como a motivação do professor 

por participar de uma atividade diferenciada, porém não reflete a efetividade do programa 

interventivo em si. Assim, não seria esperado melhora na velocidade de nomeação como 

resultado da intervenção. De fato, em ambos os níveis escolares, as Ancovas não revelaram 

efeito significativo de grupo sobre esta variável. 

 

 

6.2.2.3. Análise dos efeitos sobre o Simon Task 

 

Para a condução das análises com o Simon Task, inicialmente cinco crianças foram 

excluídas, todas da Educação Infantil, sendo uma do GE e quatro do GC (pré e/ou pós-teste). 

As exclusões foram realizadas, pois quatro crianças não compreenderam a tarefa solicitada no 

teste, conforme observado já nos itens de treino, e alternaram suas respostas entre os botões 

da direita e esquerda; e, em um caso, houve falha no monitor touch screen em detectar os 

toques, especificamente, desta criança. Após estas exclusões, procedeu-se às análises. A 

Tabela 35 apresenta as estatísticas descritivas para os grupos GC e GE e resultados da 

Manova, considerando os desempenhos no pré-teste na Educação Infantil.  
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Tabela 35. Estatísticas descritivas e inferenciais do efeito do grupo (GC versus GE) sobre o 

desempenho de pré-teste no Simon Task para crianças da Educação Infantil. 

Variável Grupo N Média DP F p 

Simon_1congr C 32 0,84 0,13 0,179 0,673 

E 31 0,82 0,20   

Total 63 0,83 0,17   

Simon_1incong C 32 0,89 0,19 0,194 0,661 

E 31 0,91 0,15   

Total 63 0,90 0,17   

Simon_2congr C 32 0,79 0,24 0,027 0,870 

E 31 0,80 0,21   

Total 63 0,79 0,22   

Simon_2incongr C 32 0,73 0,28 0,080 0,778 

E 31 0,71 0,27   

Total 63 0,72 0,27   

Simon_3_congr C 32 0,69 0,29 0,017 0,896 

E 31 0,70 0,28   

Total 63 0,70 0,28   

Simon_3_incongr C 32 0,71 0,27 3,591 0,063 

E 31 0,82 0,19   

Total 63 0,76 0,24   

Simon_1Tot C 32 1,73 0,25 1,329 0,991 

E 31 1,73 0,30   

Total 63 1,73 0,28   

Simon_1in-con C 32 0,050 0,21 0,557 0,459 

E 31 0,087 0,19   

Total 63 0,068 0,20   

Simon_2Tot C 32 1,52 0,44 0,010 0,920 

E 31 1,51 0,37   

Total 63 1,51 0,40   

Simon_2in-con C 32 -0,063 0,27 0,148 0,701 

E 31 -0,091 0,32   

Total 63 -0,077 0,30   

Simon_3Tot C 32 1,40 0,42 1,295 0,260 

E 31 1,52 0,41   

Total 63 1,46 0,42   

Simon_3in-con C 32 0,019 0,36 1,689 0,199 
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E 31 0,12 0,24   

Total 63 0,068 0,31   

Simon_1congrTR C 32 2384,83 1033,72 2,037 0,159 

E 31 2886,79 1689,76   

Total 63 2631,82 1407,07   

Simon_1incongTR C 32 2133,02 841,85 1,674 0,201 

E 31 2461,67 1154,68   

Total 63 2294,74 1013,38   

Simon_2congrTR C 31 2071,91 643,51 0,053 0,818 

E 31 2113,66 775,28   

Total 62 2092,78 706,89   

Simon_2incongTR C 31 2113,28 648,22 0,000 0,986 

E 31 2110,29 735,07   

Total 62 2111,78 687,30   

Simon_3congTR C 30 2327,51 775,42 0,234 0,630 

E 31 2242,30 590,34   

Total 61 2284,21 683,16   

Simon_3incongTR C 31 2498,80 1002,67 2,735 0,103 

E 31 2150,74 606,44   

Total 62 2324,77 840,29   

Simon_1TotTR C 32 2258,92 907,00 2,063 0,156 

E 31 2674,23 1351,41   

Total 63 2463,28 1157,08   

Simon_1in-conTR C 32 -251,81 513,81 0,715 0,401 

E 31 -425,12 1035,32   

Total 63 -337,09 811,35   

Simon_2TotTR C 31 2092,59 579,22 0,014 0,907 

E 31 2111,97 709,53   

Total 62 2102,28 642,40   

Simon_2in-conTR C 31 41,37 571,51 0,104 0,748 

E 31 -3,38 518,71   

Total 62 19,00 541,73   

Simon_3TotTR C 29 2464,40 835,20 2,226 0,141 

E 31 2196,52 531,84   

Total 60 2326,00 702,21   

Simon_3in-conTR C 29 217,13 616,86 4,206 0,045 

E 31 -91,56 548,74   
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Total 60 57,64 598,24   

Legenda: [Simon_1congr – escore nos itens congruentes na parte 1 do Simon Task; Simon_1incong - escore nos 

itens incongruentes na parte 1 do Simon Task; Simon_2congr - escore nos itens congruentes na parte 2 do Simon 

Task; Simon_2incongr - escore nos itens incongruentes na parte 2 do Simon Task; Simon_3_congr - escore nos 

itens congruentes na parte 3 do Simon Task; Simon_3_incongr - escore nos itens incongruentes na parte 3 do 

Simon Task; Simon_1Tot - escore total na parte 1 do Simon Task; Simon_1in-com - escore de interferência na 

parte 1 do Simon Task; Simon _2Tot - escore total na parte 2 do Simon Task; Simon_2in-com - escore de 

interferência na parte 2 do Simon Task; Simon_3Tot - escore total na parte 3 do Simon Task; Simon_3in-com - 

escore de interferência na parte 3 do Simon Task; Simon_1congrTR – tempo de reação nos itens congruentes na 

parte 1 do Simon Task; Simon_1incongTR - tempo de reação nos itens incongruentes na parte 1 do Simon Task; 

Simon_2congrTR - tempo de reação nos itens congruentes na parte 2 do Simon Task; Simon_2incongTR - 

tempo de reação nos itens incongruentes na parte 2 do Simon Task; Simon_3congTR - tempo de reação nos itens 

congruentes na parte 3 do Simon Task; Simon_3incongTR - tempo de reação nos itens incongruentes na parte 3 

do Simon Task; Simon_1TotTR – tempo de reação médio na parte 1 do ST; Simon_1in-conTR – tempo de 

reação de interferência na parte 1 do ST; Simon_2TotTR - tempo de reação médio na parte 2 do ST; Simon_2in-

conTR - tempo de reação de interferência na parte 2 do ST; Simon_3TotTR - tempo de reação médio na parte 3 

do ST; Simon_3in-conTR - tempo de reação de interferência na parte 3 do ST.] 

 

 

As estatísticas descritivas apresentadas na tabela anterior mostram que os 

desempenhos de GE e GC no pré-teste foram equivalentes na maioria das medidas. Houve 

relativa variação, ora com um grupo obtendo melhor desempenho, ora o outro. Porém, a 

Manova apenas revelou diferença significativa entre os grupos no tempo de reação de 

interferência na parte 3 do ST, com o GC apresentando maior efeito de interferência. O índice 

negativo obtido pelo GE mostra que estas crianças tenderam a ser mais lentas no desempenho 

nos itens congruentes nesta parte do teste. Este, aliás, um padrão inesperado que se repetiu na 

performance do GE nas partes 1, 2 e 3 do teste. Ou seja, as crianças do GE foram mais lentas 

nos itens congruentes e tenderam a responder mais rapidamente os incongruentes, um padrão 

oposto ao que seria esperado. A Manova também revelou diferença marginalmente 

significativa entre os grupos, com o GE obtendo maior escore na resolução dos itens 

incongruentes da parte 3 do ST. Estas diferenças foram controladas nas Ancovas posteriores. 

Assim, para verificar se os grupos eram diferentes no pós-teste, foi conduzida Ancova do 

efeito de grupo sobre os desempenhos no ST, tendo os resultados no pré-teste como 

covariante. A Tabela 36 apresenta os desempenhos de ambos os grupos no pós-teste, 

incluindo as estatísticas descritivas brutas e corrigidas após a Ancova.  
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Tabela 36. Estatísticas descritivas (GC versus GE) do desempenho de pós-teste no Simon Task para 

crianças da Educação Infantil. 

 

Variável 

 

Grupo 

 

N 

Estatísticas 

descritivas 

Descritivas corrigidas 

após Ancova 

Média DP Média EP 

Simon_1congr C 32 0,93 0,08 0,92 0,02 

E 31 0,87 0,16 0,88 0,02 

Total 63 0,90 0,13 -- -- 

Simon_1incong C 32 0,93 0,14 0,93 0,02 

E 31 0,99 0,03 0,99 0,02 

Total 63 0,96 0,10 -- -- 

Simon_2congr C 32 0,84 0,22 0,85 0,04 

E 31 0,87 0,19 0,87 0,04 

Total 63 0,86 0,20 -- -- 

Simon_2incongr C 32 0,76 0,26 0,75 0,04 

E 31 0,79 0,25 0,79 0,04 

Total 63 0,77 0,26 -- -- 

Simon_3_congr C 32 0,91 0,14 0,91 0,03 

E 31 0,83 0,23 0,83 0,03 

Total 63 0,87 0,19 -- -- 

Simon_3_incongr C 32 0,90 0,17 0,90 0,03 

E 31 0,89 0,15 0,89 0,03 

Total 63 0,89 0,16 -- -- 

Simon_1Tot C 32 1,85 0,16 1,85 0,03 

E 31 1,86 0,16 1,86 0,03 

Total 63 1,86 0,16 -- -- 

Simon_1in-con C 32 0,00 0,16 0,003 0,03 

E 31 0,11 0,16 0,11 0,03 

Total 63 0,06 0,17 -- -- 

Simon_2Tot C 32 1,60 0,42 1,60 0,06 

E 31 1,66 0,38 1,66 0,06 

Total 63 1,63 0,40 -- -- 

Simon_2in-con C 32 -0,09 0,24 -0,09 0,04 

E 31 -0,08 0,23 -0,08 0,04 

Total 63 -0,08 0,23 -- -- 

Simon_3Tot C 32 1,80 0,26 1,81 0,05 

E 31 1,72 0,32 1,72 0,05 

Total 63 1,76 0,29 -- -- 
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Simon_3in-con C 32 -0,01 0,18 -0,01 0,04 

E 31 0,06 0,22 0,06 0,04 

Total 63 0,03 0,20 -- -- 

Simon_1congrTR C 32 1790,43 405,56 1813,64 63,44 

E 31 1813,06 344,10 1789,10 64,47 

Total 63 1801,57 373,71 -- -- 

Simon_1incongTR C 32 1771,57 487,35 1782,86 70,90 

E 31 1740,25 286,44 1728,60 72,05 

Total 63 1756,16 398,38 -- -- 

Simon_2congrTR C 31 1946,40 568,53 1943,65 86,45 

E 31 1865,03 397,60 1863,87 87,83 

Total 62 1905,71 488,25 -- -- 

Simon_2incongTR C 31 2056,28 665,89 2056,08 100,71 

E 31 1853,21 438,62 1853,41 100,71 

Total 62 1954,74 568,47 -- -- 

Simon_3congTR C 30 2069,72 571,98 2064,37 89,09 

E 31 1944,05 396,62 1949,22 87,64 

Total 61 2005,85 490,70 -- -- 

Simon_3incongTR C 31 1879,31 481,08 1855,50 73,28 

E 31 1896,23 338,17 1920,04 73,28 

Total 62 1887,77 412,47 -- -- 

Simon_1TotTR C 32 1781,00 408,14 1802,37 59,40 

E 31 1776,66 281,51 1754,60 60,37 

Total 63 1778,86 348,77 -- -- 

Simon_1in-conTR C 32 -18,85 371,02 -13,36 58,88 

E 31 -72,81 289,68 -78,49 59,82 

Total 63 -45,40 331,92 -- -- 

Simon_2TotTR C 31 2001,34 522,69 2002,50 75,97 

E 31 1859,12 301,02 1857,96 75,97 

Total 62 1930,23 429,03 -- -- 

Simon_2in-conTR C 31 109,88 663,65 110,60 113,04 

E 31 -11,82 581,79 -12,54 113,04 

Total 62 49,03 621,96 -- -- 

Simon_3TotTR C 29 1979,18 485,56 1956,04 74,54 

E 31 1920,14 325,98 1941,79 72,05 

Total 60 1948,68 408,42 -- -- 
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Simon_3in-conTR C 29 -194,86 458,76 -184,57 76,64 

E 31 -47,81 343,90 -57,44 74,04 

Total 60 -118,89 406,83 -- -- 

 

 De forma geral, as estatísticas descritivas apresentadas na tabela anterior ilustram que 

ambos os grupos mostraram ganhos no pós em relação ao pré-teste, com aumento nos escores 

e diminuição nas medidas de tempo de reação. Isso era esperado, visto que com o avanço da 

idade e desenvolvimento das funções executivas as crianças deveriam apresentar ganhos na 

resolução do teste. Cabe observar que ambos os grupos apresentaram menor desempenho na 

parte 2 do ST em relação a outras partes do teste, ou seja, esta parece ter sido a parte mais 

difícil do instrumento para estas crianças, mais difícil, inclusive, do que a parte 3 (vide Figura 

9).  

No que tange à comparação entre os grupos, não houve um padrão claro de 

desempenho em favor de um ou outro grupo. De fato, o desempenho dos grupos tendeu a ser 

muito próximo na maioria das medidas. A Tabela 37, a seguir, apresenta os resultados da 

Ancova e destaca as diferenças significativas evidenciadas entre os grupos. 
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Tabela 37. Estatísticas inferenciais (Ancova) do efeito do grupo (GC versus GE) e da covariante 

(desempenho no pré-teste) sobre o desempenho de pós-teste no Simon Task para crianças da Educação 

Infantil. 

Variável Efeito F p 

Simon_1congr Covariante (pré-teste) 2,265 0,138 

Grupo 2,426 0,125 

Simon_1incong Covariante (pré-teste) 0,065 0,800 

Grupo 5,402 0,024 

Simon_2congr Covariante (pré-teste) 5,229 0,026 

Grupo 0,248 0,620 

Simon_2incongr Covariante (pré-teste) 12,248 0,001 

Grupo 0,448 0,506 

Simon_3_congr 

 

Covariante (pré-teste) 0,443 0,508 

Grupo 2,612 0,111 

Simon_3_incongr Covariante (pré-teste) 0,218 0,642 

Grupo 0,070 0,792 

Simon_1Tot Covariante (pré-teste) 3,071 0,085 

Grupo 0,043 0,837 

Simon_1in-con Covariante (pré-teste) 0,014 0,905 

Grupo 7,275 0,009 

Simon_2Tot Covariante (pré-teste) 16,993 < 0,001 

Grupo 0,511 0,477 

Simon_2in-con Covariante (pré-teste) 0,798 0,375 

Grupo 0,018 0,894 

Simon_3Tot 

 

Covariante (pré-teste) 0,300 0,586 

Grupo 1,459 0,232 

Simon_3in-con Covariante (pré-teste) 0,430 0,514 

Grupo 1,581 0,213 

Simon_1congrTR Covariante (pré-teste) 8,280 0,006 

Grupo 0,072 0,789 

Simon_1incongTR Covariante (pré-teste) 1,901 0,173 

Grupo 0,284 0,596 

Simon_2congrTR Covariante (pré-teste) 0,463 0,499 

Grupo 0,419 0,520 

Simon_2incongTR Covariante (pré-teste) 1,662 0,202 

Grupo 2,025 0,160 
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Simon_3congTR Covariante (pré-teste) 1,789 0,186 

Grupo 0,847 0,361 

Simon_3incongTR Covariante (pré-teste) 4,737 0,034 

Grupo 0,379 0,540 

Simon_1TotTR Covariante (pré-teste) 7,901 0,007 

Grupo 0,313 0,578 

Simon_1in-conTR Covariante (pré-teste) 1,519 0,223 

Grupo 0,599 0,442 

Simon_2TotTR Covariante (pré-teste) 2,012 0,161 

Grupo 1,810 0,184 

Simon_2in-conTR Covariante (pré-teste) 0,047 0,830 

Grupo 0,593 0,444 

Simon_3TotTR Covariante (pré-teste) 4,958 0,030 

Grupo 0,019 0,892 

Simon_3in-conTR Covariante (pré-teste) 0,499 0,483 

Grupo 1,375 0,246 

 

 As Ancovas revelaram efeito significativo da covariante sobre as medidas de escore 

nos itens congruentes, incongruentes e escore total na parte 2, tempos de reação nos itens 

congruentes na parte 1, incongruentes na parte 3 e total nas partes 1 e 3 do instrumento. Efeito 

significativo de grupo foi encontrado para o desempenho nos itens incongruentes na parte 1 e 

escore de interferência (incongruente – congruente) também na parte 1 do ST.  

Retornando às estatísticas descritivas, vê-se que, no escore em itens incongruentes na 

parte 1 do teste, o GE obteve desempenho superior ao GC. Este resultado é interessante, pois 

mostra que não houve diferença entre os grupos no desempenho nos itens congruentes, que 

podem ser considerados mais fáceis. Porém, nos incongruentes, que demandam mais da 

habilidade de controle inibitório, o GE desempenhou-se melhor. Ainda assim, cabe notar que 

apenas para a parte 1 do teste foi evidenciado efeito de grupo. A parte 1 pode ser considerada 

a mais fácil do teste, pois impõe demanda apenas sobre o controle inibitório, enquanto que nas 

demais partes há crescente demanda também sobre a memória de trabalho. Assim, é possível 

que o tempo ou intensidade da intervenção tenha sido suficiente apenas para gerar ganhos que 

puderam ser detectados pela parte mais fácil da tarefa, ao menos nessa faixa etária, porém 

ainda não promoveu efeitos que pudessem ser detectados em seus itens ou partes mais 

complexas. Este resultado pode ser visualizado na Figura 14. 
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Figura 14: Desempenhos no pós-teste (corrigidos pela Ancova) e erros padrão dos grupos GC e GE 

(Educ. Infantil) nos itens incongruentes na parte 1 do ST (efeito significativo de grupo, com F(1,60) = 

5,402 e p = 0,024). 

 

No que tange ao escore de interferência na parte 1 do ST, que também sofreu efeito de 

grupo, verificou-se um índice positivo para o GE (em termos de escore de interferência seria 

esperado um índice negativo, tendendo a zero quanto menor o efeito de interferência, dado 

pela fórmula: escore itens incongruentes - escore itens congruentes). Esse ocorrido se deve ao 

fato de que as crianças do GE tenderam a apresentar mais erros nos itens congruentes dessa 

parte do teste, porém a diferença entre grupos não foi significativa neste escore. Com relação 

ao grupos do 1º ano, a Tabela 38 apresenta as estatísticas descritivas do pré-teste e resultados 

da Manova na comparação entre grupos. 
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Tabela 38. Estatísticas descritivas e inferenciais do efeito do grupo (GC versus GE) sobre o 

desempenho de pré-teste no Simon Task para crianças do 1º ano do Ensino Fundamental. 

Variável Grupo N Média DP F p 

Simon_1congr C 37 0,88 0,15 0,493 0,485 

E 31 0,90 0,10   

Total 68 0,89 0,13   

Simon_1incong C 37 0,95 0,10 0,398 0,530 

E 31 0,94 0,11   

Total 68 0,94 0,10   

Simon_2congr C 37 0,81 0,18 2,729 0,103 

E 31 0,88 0,15   

Total 68 0,84 0,17   

Simon_2incongr C 37 0,66 0,23 3,542 0,064 

E 31 0,76 0,20   

Total 68 0,71 0,22   

Simon_3_congr C 37 0,83 0,22 0,058 0,811 

E 31 0,84 0,19   

Total 68 0,84 0,21   

Simon_3_incongr C 37 0,82 0,23 0,455 0,502 

E 31 0,86 0,16   

Total 68 0,84 0,20   

Simon_1Tot C 37 1,83 0,20 0,021 0,884 

E 31 1,84 0,14   

Total 68 1,84 0,18   

Simon_1in-con C 37 0,07 0,16 1,028 0,314 

E 31 0,03 0,15   

Total 68 0,05 0,15   

Simon_2Tot C 37 1,47 0,36 4,219 0,044 

E 31 1,64 0,31   

Total 68 1,54 0,34   

Simon_2in-con C 37 -0,15 0,21 0,468 0,496 

E 31 -0,11 0,18   

Total 68 -0,13 0,20   

Simon_3Tot C 37 1,65 0,36 0,283 0,597 

E 31 1,70 0,34   

Total 68 1,67 0,35   

Simon_3in-con C 37 -0,01 0,26 0,163 0,688 
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E 31 0,01 0,13   

Total 68 0,00 0,21   

Simon_1congrTR C 36 1790,70 340,62 3,020 0,087 

E 31 1977,39 530,19   

Total 67 1877,08 445,08   

Simon_1incongTR C 36 1736,09 343,66 1,828 0,181 

E 31 1860,95 412,30   

Total 67 1793,86 379,26   

Simon_2congrTR C 36 1929,45 620,54 0,677 0,414 

E 30 1826,24 321,37   

Total 66 1882,53 506,07   

Simon_2incongTR C 36 1836,14 383,85 0,187 0,667 

E 30 1798,13 318,19   

Total 66 1818,87 353,37   

Simon_3congTR C 36 2007,34 482,95 0,010 0,923 

E 31 2019,79 560,99   

Total 67 2013,10 516,51   

Simon_3incongTR C 36 1809,73 350,83 2,492 0,119 

E 31 1960,84 432,62   

Total 67 1879,65 395,10   

Simon_1TotTR C 36 1763,39 311,02 2,717 0,104 

E 31 1919,17 457,67   

Total 67 1835,47 390,68   

Simon_1in-conTR C 36 -54,61 285,15 0,867 0,355 

E 31 -116,44 253,66   

Total 67 -83,22 270,79   

Simon_2TotTR C 36 1882,80 461,32 0,522 0,473 

E 30 1812,18 297,20   

Total 66 1850,70 394,03   

Simon_2in-conTR C 36 -93,30 462,12 0,490 0,487 

E 30 -28,11 236,09   

Total 66 -63,67 375,41   

Simon_3TotTR C 36 1908,53 368,54 0,646 0,424 

E 31 1990,32 463,85   

Total 67 1946,37 414,14   

Simon_3in-conTR C 36 -197,61 411,53 2,037 0,158 

E 31 -58,95 378,30   

Total 67 -133,45 399,64   
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 Pela tabela acima verifica-se que, de forma geral, os grupos desempenharam-se de 

forma bastante análoga. Não é possível identificar a partir destes dados um padrão específico 

de desempenho, em que um grupo tenha apresentado escores ou tempos que se sobreponham 

à performance do outro. De fato, a Manova falhou em revelar efeito de grupo sobre a maioria 

das variáveis. Efeito significativo foi encontrado somente para os escores em itens 

incongruentes da parte 2 do ST, com o GE detendo maior desempenho. Efeito considerado 

marginalmente significativo foi evidenciado para escore total na parte 2 do ST, novamente 

com o GE obtendo maior desempenho, e para as medidas de tempo de reação em itens 

congruentes da parte 1 do teste, em que o GE foi mais lento. Cabe relevar que, em ambos os 

grupos, as crianças tenderam a apresentar maiores tempos de reação na resolução dos itens 

congruentes em comparação aos incongruentes, padrão inverso ao esperado, já que os itens 

incongruentes são mais difíceis por imporem maior demanda sobre as funções executivas. 

Esse padrão foi observado nas partes 1, 2 e 3 do ST e para ambos os grupos, o que resultou 

em índices de interferência negativos. É difícil compreender esse padrão inesperado de 

desempenho, e, sobretudo, identificar se ele poderia ter prejudicado a acurácia de respostas 

das crianças. Por exemplo, o efeito de interferência em termos de escore (que se espera seja 

negativo, conforme resultado esperado da equação ‘escore em itens incongruentes – em itens 

congruentes’) foi positivo para a parte 1 do teste, indicando que as crianças erraram mais os 

itens congruentes que também tenderam a responder mais lentamente. A ausência de efeitos 

de interferência (esse efeito apenas ocorreu na parte 2 do teste) poderia ser explicada por este 

fato.  

Para verificar se os grupos eram diferentes no pós-teste, foi conduzida Ancova do 

efeito de grupo sobre os desempenhos no ST, tendo os resultados no pré-teste como 

covariante. A Tabela 39 apresenta os desempenhos de ambos os grupos no pós-teste, 

incluindo as estatísticas descritivas brutas e corrigidas após Ancova. 
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Tabela 39. Estatísticas descritivas (GC versus GE) do desempenho de pós-teste no Simon Task para 

crianças do 1º ano do Ensino Fundamental. 

 

Variável 

 

Grupo 

 

N 

Estatísticas 

descritivas 

Descritivas corrigidas 

após Ancova 

Média DP Média EP 

Simon_1congr C 37 0,94 0,07 0,94 0,01 

E 31 0,98 0,05 0,98 0,01 

Total 68 0,96 0,07 -- -- 

Simon_1incong C 37 0,98 0,04 0,98 0,01 

E 31 0,98 0,08 0,98 0,01 

Total 68 0,98 0,06 -- -- 

Simon_2congr C 37 0,88 0,13 0,89 0,03 

E 31 0,85 0,26 0,84 0,04 

Total 68 0,87 0,20 -- -- 

Simon_2incongr C 37 0,76 0,21 0,77 0,04 

E 31 0,79 0,30 0,78 0,05 

Total 68 0,77 0,25 -- -- 

Simon_3_congr C 37 0,89 0,16 0,89 0,02 

E 31 0,92 0,10 0,92 0,02 

Total 68 0,90 0,14 -- -- 

Simon_3_incongr C 37 0,90 0,15 0,90 0,02 

E 31 0,91 0,13 0,91 0,02 

Total 68 0,91 0,14 -- -- 

Simon_1Tot C 37 1,92 0,09 1,92 0,02 

E 31 1,96 0,08 1,96 0,02 

Total 68 1,94 0,09 -- -- 

Simon_1in-con C 37 0,05 0,07 0,05 0,01 

E 31 -0,01 0,09 -0,01 0,02 

Total 68 0,02 0,09 -- -- 

Simon_2Tot C 37 1,64 0,30 1,66 0,07 

E 31 1,64 0,55 1,62 0,08 

Total 68 1,64 0,43 -- -- 

Simon_2in-con C 37 -0,13 0,17 -0,12 0,02 

E 31 -0,06 0,11 -0,06 0,03 

Total 68 -0,09 0,15 -- -- 

Simon_3Tot C 37 1,79 0,27 1,80 0,04 

E 31 1,84 0,20 1,83 0,04 

Total 68 1,81 0,24 -- -- 
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Simon_3in-con C 37 0,01 0,15 0,01 0,02 

E 31 -0,01 0,11 -0,01 0,02 

Total 68 0,00 0,13 -- -- 

Simon_1congrTR C 36 1699,59 332,44 1716,25 61,71 

E 31 1744,57 415,80 1725,22 66,62 

Total 67 1720,40 371,08 -- -- 

Simon_1incongTR C 36 1602,52 343,22 1618,18 65,41 

E 31 1706,96 457,76 1688,76 70,56 

Total 67 1650,84 400,59 -- -- 

Simon_2congrTR C 36 1823,18 407,26 1816,71 64,35 

E 30 1749,82 364,64 1757,59 70,53 

Total 66 1789,84 387,28 -- -- 

Simon_2incongTR C 36 1683,73 313,06 1679,11 59,40 

E 30 1847,41 420,97 1852,95 65,08 

Total 66 1758,13 372,27 -- -- 

Simon_3congTR C 36 1827,63 327,09 1828,28 55,43 

E 31 1877,58 344,26 1876,83 59,73 

Total 67 1850,74 333,52 -- -- 

Simon_3incongTR C 36 1737,26 337,89 1751,70 56,73 

E 31 1750,06 351,77 1733,30 61,22 

Total 67 1743,18 341,80 -- -- 

Simon_1TotTR C 36 1651,05 307,66 1671,19 58,44 

E 31 1725,77 414,82 1702,38 63,08 

Total 67 1685,62 360,31 -- -- 

Simon_1in-conTR C 36 -97,07 279,29 -91,22 45,91 

E 31 -37,62 276,70 -44,41 49,50 

Total 67 -69,56 277,59 -- -- 

Simon_2TotTR C 36 1753,45 320,68 1747,30 54,83 

E 30 1798,61 350,50 1806 60,09 

Total 66 1773,98 332,71 -- -- 

Simon_2in-conTR C 36 -139,46 341,16 -135,55 58,20 

E 30 97,58 359,09 92,90 63,78 

Total 66 -31,71 366,53 -- -- 

Simon_3TotTR C 36 1782,44 303,99 1788,78 51,94 

E 31 1813,82 330,04 1806,47 55,99 

Total 67 1796,96 314,27 -- -- 
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Simon_3in-conTR C 36 -90,37 269,55 -86,97 41,86 

E 31 -127,52 220,94 -131,47 45,16 

Total 67 -107,56 247,12 -- -- 

 

De modo geral, considerando os grupos conjuntamente, pelas estatísticas descritivas 

observa-se que houve tendência a maior escore e menor tempo de reação em todas as medidas 

do ST no pós em relação ao pré-teste, como era esperado em virtude do desenvolvimento das 

crianças. Apenas no caso dos itens incongruentes na parte 2 do ST esse padrão não foi 

observado. Neste item, enquanto o GC tendeu a desempenhar-se mais rapidamente no pós em 

comparação ao pré-teste, o GE mostrou o padrão inverso e tendeu a ser mais lento no pós em 

relação ao pré-teste. É interessante observar que, apesar de Davidson e colaboradores (2006, 

vide também Figura 9) sugerirem que a parte 3 é a mais complexa do teste, vê-se pelos 

desempenhos no pós-teste que a parte 2 foi mais difícil para ambos os grupos, sobretudo os 

itens incongruentes. Ou seja, as crianças tenderam a errar mais na parte 2 do que nas demais 

partes do teste, padrão que também se repetiu nos grupos da Educação Infantil. Assim, o 

padrão do GE com relação ao tempo de resposta nos itens incongruentes da parte 2 do ST 

mostra que, perante itens mais difíceis, essas crianças responderam menos impulsivamente; 

elas pensaram mais antes de responder a itens que, a elas, foram mais complexos. Para 

verificar se os grupos eram diferentes no pós-teste, foi conduzida Ancova do efeito de grupo 

sobre os desempenhos no ST, tendo os resultados no pré-teste como covariante. A Tabela 40 

apresenta resultados das Ancovas.  
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Tabela 40. Estatísticas inferenciais (Ancova) do efeito do grupo (GC versus GE) e da covariante 

(desempenho no pré-teste) sobre o desempenho de pós-teste no Simon Task para crianças do 1º ano do 

Ensino Fundamental. 

Variável Efeito F p 

Simon_1congr Covariante (pré-teste) 1,472 0,229 

Grupo 8,840 0,004 

Simon_1incong Covariante (pré-teste) 1,604 0,210 

Grupo 0,279 0,599 

Simon_2congr Covariante (pré-teste) 2,853 0,096 

Grupo 0,938 0,336 

Simon_2incongr Covariante (pré-teste) 2,492 0,119 

Grupo 0,049 0,826 

Simon_3_congr 

 

Covariante (pré-teste) 8,151 0,006 

Grupo 0,930 0,338 

Simon_3_incongr Covariante (pré-teste) 5,635 0,021 

Grupo 0,037 0,847 

Simon_1Tot Covariante (pré-teste) 1,364 0,247 

Grupo 3,208 0,078 

Simon_1in-con Covariante (pré-teste) 1,425 0,237 

Grupo 7,511 0,008 

Simon_2Tot Covariante (pré-teste) 2,857 0,096 

Grupo 0,133 0,716 

Simon_2in-con Covariante (pré-teste) 2,204 0,142 

Grupo 3,016 0,087 

Simon_3Tot 

 

Covariante (pré-teste) 12,188 0,001 

Grupo 0,376 0,542 

Simon_3in-con Covariante (pré-teste) 0,110 0,741 

Grupo 0,416 0,521 

Simon_1congrTR Covariante (pré-teste) 3,464 0,067 

Grupo 0,010 0,922 

Simon_1incongTR Covariante (pré-teste) 4,467 0,038 

Grupo 0,531 0,469 

Simon_2congrTR Covariante (pré-teste) 2,112 0,151 

Grupo 0,381 0,539 

Simon_2incongTR Covariante (pré-teste) 4,561 0,037 

Grupo 3,888 0,053 
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Simon_3congTR Covariante (pré-teste) 2,001 0,162 

Grupo 0,355 0,553 

Simon_3incongTR Covariante (pré-teste) 3,717 0,058 

Grupo 0,048 0,828 

Simon_1TotTR Covariante (pré-teste) 6,255 0,015 

Grupo 0,129 0,721 

Simon_1in-conTR Covariante (pré-teste) 2,648 0,109 

Grupo 0,478 0,492 

Simon_2TotTR Covariante (pré-teste) 3,410 0,070 

Grupo 0,518 0,474 

Simon_2in-conTR Covariante (pré-teste) 1,298 0,259 

Grupo 6,975 0,010 

Simon_3TotTR Covariante (pré-teste) 3,247 0,076 

Grupo 0,053 0,818 

Simon_3in-conTR Covariante (pré-teste) 0,462 0,499 

Grupo 0,514 0,476 

 

 

As Ancovas revelaram efeito significativo da covariante sobre as variáveis escore em 

itens congruentes, incongruentes e escore total na parte 3, tempo de reação nos itens 

incongruentes nas partes 1 e  2, além do tempo de reação médio na parte 1. Efeito 

marginalmente significativo foi encontrado para escore total na parte 2, tempo de reação nos 

itens congruentes na parte 1, tempo de interferência na parte 3 e tempo de reação médio nas 

partes 2 e 3 do ST. Após controle das covariantes, efeito significativo de grupo foi 

evidenciado para escore em itens congruentes e de interferência na parte 1 do ST. Efeito 

marginalmente significativo de grupo foi encontrado para escore total na parte 1 e de 

interferência na parte 2 do teste. Em termos de tempo de reação, foi observado efeito 

significativo de grupo para itens incongruentes na parte 2 e de interferência também na parte 2 

do instrumento. 

Considerando os efeitos revelados pelas Ancovas nos escores, o GE obteve maiores 

desempenhos em relação ao GC nos itens congruentes na parte 1, além, apresentou tendência  

a maior pontuação total na mesma parte do teste. Com relação aos efeitos de interferência, o 

GE apresentou tendência a menor custo frente a itens incongruentes, ou seja, menor efeito de 

interferência na parte 2 do ST. Já na parte 1, o GE tendeu a apresentar valores negativos no 
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índice de interferência, como seria esperado, visto que o índice é dado por ‘escore em itens 

incongruentes - escore em itens congruentes’. Por outro lado, o GC apresentou índices 

positivos. Ou seja, o GC tendeu a cometer mais erros nas condições congruentes, padrão 

inesperado de resultado e que pode ser devido à desatenção.  

Por fim, com relação às medidas de tempo, o GE foi significativamente mais lento na 

resolução dos itens incongruentes da parte 2 do ST. Como foi dito anteriormente, esta parte do 

teste parece ter sido mais difícil para as crianças, pois ambos os grupos tenderam a cometer 

mais erros nessa do que em outras partes do teste. Assim, o aumento do tempo de resposta 

especificamente a estes itens parece ser indicativo de que as crianças passaram a ponderar 

mais e a responder menos impulsivamente a itens mais complexos. Isso recebe alguma 

corroboração do fato de o GE apresentar menor efeito de interferência em termos de escore na 

parte 2 do teste, com efeito marginalmente significativo. Como consequência do desempenho 

mais lento neste item, o GE obteve maior tempo de interferência nesta parte do teste. Por 

outro lado, o GC apresentou uma diferença negativa, ou seja, tendeu a ser mais lento na 

resolução dos itens congruentes, mantendo o mesmo padrão de desempenho que apresentou 

no pré-teste. A Figura 15, a seguir, apresenta graficamente a comparação dos grupos nos 

índices que atingiram significância estatística. 
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a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

Figura 15: Desempenhos no pós-teste (corrigidos pela Ancova) e erros padrão dos grupos GC e GE (1º 

ano) nos itens congruentes na parte 1 (a) do ST (efeito significativo de grupo, com F(1,65) = 8,840 e p 

= 0,004), escore de interferência na parte 1 (b) (efeito significativo de grupo, com F(1,65) = 7,511 e p 

= 0,008) e tempo de reação nos itens incongruentes da parte 2 (c) e tempo de interferência na parte 2 

(d) do ST (efeito significativo de grupo, com F(1,65) = 3,888 e p = 0,053 e F(1,65) = 6,975 e p = 

0,010). 

 

 A partir dos gráficos apresentados na figura acima, fica mais fácil observar as 

diferenças de desempenho dos grupos descritas anteriormente. Na figura a, o desempenho do 
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GE no pós-teste sobrepõem-se ao do GC. Em b, vê-se que o GE deixa de apresentar um efeito 

de interferência positivo, caracterizado por um padrão de menor acurácia nos itens 

congruentes, e apresenta, no pós-teste, um efeito de interferência negativo, ainda que 

pequeno, mostrando que as crianças neste grupo tendem a resolver itens congruentes e 

incongruentes com praticamente a mesma acurácia, apesar de maior dificuldade nos 

incongruentes, como teoricamente seria esperado. O GC continua errando mais os itens 

congruentes. Em c, verifica-se que enquanto o GC torna-se mais rápido na resposta a itens 

incongruentes da parte 2, o GE apresenta o padrão inverso e torna-se mais lento, 

possivelmente menos impulsivo na reposta aos itens que foram mais complexos a estas 

crianças. Por fim, em d, vê-se que o GE obteve maior tempo de interferência, consequência do 

aumento de tempo nos itens incongruentes na parte 2, enquanto que o GC mostra o padrão 

oposto, com índice negativo no pós-teste, ou seja, o GC tendeu a responder mais lentamente 

os itens congruentes e mais rapidamente os incongruentes, com possível prejuízo sobre a 

acurácia, visto que o GC tendeu também a errar mais estes itens nesta parte do teste. 

 Sumariamente, o ST foi eficaz em detectar alguns efeitos significativos da 

intervenção. Para as crianças da Educação Infantil, verificou-se que as do GE tiveram melhor 

desempenho, em termos de escore, nos itens incongruentes da parte 1 do ST que avalia 

controle inibitório. Não foram observados efeitos sobre outras medidas do teste. Já para as 

crianças do 1º ano do Ensino Fundamental, foi possível observar melhor desempenho do GE 

nas medidas de escore em itens congruentes da parte 1 do instrumento, assim como em termos 

de escores de interferência mais consistentes com os preceitos teóricos do teste. Sobre isso, é 

possível que a menor acurácia do GC nos itens congruentes seja devida a desatenção ou 

dificuldade em manter a regra da tarefa. Concernente às medidas de tempo, os participantes 

da intervenção apresentaram maior tempo de reação na parte 2 do teste, respondendo com 

menor impulsividade e mantendo maior nível de acurácia. A não ocorrência de efeitos 

significativos em outras medidas do teste pode ser devida a fatores diversos como idade das 

crianças, período ou intensidade insuficiente de intervenção, entre outros. Ainda assim estes 

resultados mostram que, apesar de diferentemente, GE de ambos os níveis escolares 

apresentaram ganhos em seu desempenho. De fato, foi observado que a intervenção melhorou 

o desempenho das crianças da Educação Infantil na parte mais fácil do teste, enquanto que, 

para as do Ensino Fundamental, houve efeito sobre o desempenho em uma parte mais difícil 

do teste. 
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6.2.2.4. Análise dos efeitos sobre o Inventário de Funcionamento Executivo 

Infantil 

  

As mesmas análises realizadas para os testes de desempenho foram repetidas para o 

IFEI. No caso das crianças da Educação Infantil, houve recusa dos professores em preencher 

as escalas e, portanto, só se dispõem dos protocolos respondidos pelos pais para esta análise. 

Por sua vez, para os grupos do 1º ano, as análises puderam ser realizadas para os protocolos 

dos pais, professores e total, considerando as respostas de ambos ao inventário. Iniciando esta 

descrição com os dados da Educação Infantil, a Tabela 41 apresenta as estatísticas descritivas 

e resultamos na Manova para os grupos GE e GC considerando as respostas dos pais ao IFEI 

no pré-teste. Cabe lembrar que, no caso do IFEI, maior pontuação significa maior 

comprometimento. 

 

Tabela 41. Estatísticas descritivas e inferenciais do efeito do grupo (GC versus GE) sobre a pontuação  

de pré-teste no Inventário de Funcionamento Executivo Infantil, respondida pelos pais/responsáveis, 

para crianças da Educação Infantil. 

Variável Grupo N Média DP F p 

IFEI_CI_Pais C 29 17,31 4,18 0,006 0,939 

E 14 17,43 5,73   

Total 43 17,35 4,68   

IFEI_MT_Pais C 29 21,07 6,12 0,447 0,507 

E 14 19,86 4,13   

Total 43 20,67 5,53   

IFEI_PLA_Pais C 29 9,17 3,45 0,541 0,466 

E 14 8,43 2,17   

Total 43 8,93 3,09   

IFEI_AREG_Pais C 29 13,93 3,81 0,239 0,627 

E 14 13,36 3,13   

Total 43 13,74 3,57   

IFEI_TOT_Pais C 29 61,48 15,02 0,283 0,598 

E 14 59,07 11,24   

Total 43 60,70 13,81   

Legenda: [IFEI_CI_Pais –escore na subescala ‘Controle Inibitório’ da IFEI, conforme relato de pais; 

IFEI_MT_Pais – escore na subescala ‘Memória de Trabalho’ da IFEI, conforme relato de pais; 

IFEI_PLA_Pais – escore na subescala ‘Planejamento’ da IFEI, conforme relato de pais; 

IFEI_AREG_Pais – escore na subescala ‘Autorregulação’ da IFEI, conforme relato de pais; 

IFEI_TOT_Pais–escore total na IFEI, conforme relato de pais] 
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 Como se pode verificar na tabela, os grupos demonstraram desempenhos muito 

próximos, com uma tendência de escores ligeiramente superiores para o GC. Nenhuma destas 

diferenças, no entanto, foi significativa e pode-se considerar que os grupos são similares no 

que tange à pontuação no IFEI. Para verificar se os grupos eram diferentes no pós-teste, foi 

conduzida Ancova do efeito de grupo sobre as pontuações no IFEI, tendo os resultados no 

pré-teste como covariante. A Tabela 42 apresenta as estatísticas descritivas brutas e corrigidas 

após Ancova, conforme resposta dos pais ao IFEI no pós-teste. 

 

Tabela 42. Estatísticas descritivas (GC versus GE) da pontuação de pós-teste no Inventário de 

Funcionamento Executivo Infantil, respondida pelos pais/responsáveis, para crianças da Educação 

Infantil. 

 

Variável 

 

Grupo 

 

N 

Estatísticas 

descritivas 

Descritivas corrigidas 

após Ancova 

Média DP Média EP 

IFEI_CI_Pais C 29 14,55 4,66 14,56 0,76 

E 14 15,43 3,61 15,40 1,1 

Total 43 14,84 4,32 -- -- 

IFEI_MT_Pais C 29 18,66 6,69 18,46 1,03 

E 14 19,86 4,67 20,26 1,49 

Total 43 19,05 6,08 -- -- 

IFEI_PLA_Pais C 29 8,10 3,86 8,05 0,67 

E 14 8,79 2,99 8,91 0,96 

Total 43 8,33 3,58 -- -- 

IFEI_AREG_Pais C 29 12,72 4,30 12,60 0,60 

E 14 13,36 3,23 13,61 0,87 

Total 43 12,93 3,95 -- -- 

IFEI_TOT_Pais C 29 54,03 17,29 53,54 2,51 

E 14 57,43 12,79 58,46 3,62 

Total 43 55,14 15,89 -- -- 

 

 Em relação ao pré-teste, observa-se que em ambos os grupos houve uma pequena 

queda nas pontuações em todas as subescalas e no total do IFEI. Isso significa que, na 

percepção de seus pais, as crianças, de forma geral, passaram a apresentar maior facilidade na 

regulação de seu comportamento ou na execução de atividades que exijam suas funções 

executivas em relação à avaliação pré-teste. Esse era um fato esperado em função do avanço 

da idade. No que tange à comparação entre grupos, tal como no pré-teste, as diferenças entre 

GE e GC permaneceram mínimas. Como visto na Tabela 43, que sumaria os resultados das 
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Ancovas, não houve diferenças significativas entre os grupos em nenhum índice do 

instrumento.  

 

Tabela 43. Estatísticas inferenciais (Ancova) do efeito do grupo (GC versus GE) e da covariante 

(desempenho no pré-teste) sobre a pontuação de pós-teste no Inventário de Funcionamento Executivo 

Infantil, respondida pelos pais/responsáveis, para crianças da Educação Infantil. 

Variável Efeito F p 

IFEI_CI_Pais Covariante (pré-teste) 5,936 0,019 

Grupo 0,392 0,535 

IFEI_MT_Pais Covariante (pré-teste) 9,760 0,003 

Grupo 0,971 0,330 

IFEI_PLA_Pais Covariante (pré-teste) 1,741 0,195 

Grupo 0,538 0,468 

IFEI_AREG_Pais Covariante (pré-teste) 22,040 < 0,001 

Grupo 0,913 0,345 

IFEI_TOT_Pais Covariante (pré-teste) 17,558 < 0,001 

 Grupo 1,247 0,271 

 

 Como a tabela acima permite verificar, houve efeito significativo da covariante sobre 

as pontuações nas subescalas de controle inibitório, memória de trabalho e autorregulação, 

além da pontuação total no IFEI, porém a Ancova falhou em revelar efeito de grupo sobre 

qualquer variável. A seguir, são relatadas as análises para o IFEI respondido por pais, 

professores e no total, para as crianças do 1º ano do Ensino Fundamental. A Tabela 44 

apresenta as estatísticas descritivas das pontuações no pré-teste. 
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Tabela 44. Estatísticas descritivas e inferenciais do efeito do grupo (GC versus GE) sobre a pontuação 

de pré-teste no Inventário de Funcionamento Executivo Infantil, respondida pelos pais/responsáveis, 

professores e no total para crianças do 1º ano do Ensino Fundamental. 

Variável Grupo N Média DP F p 

IFEI_CI_Pais C 24 17,17 4,63 0,489 0,488 

E 25 16,28 4,24   

Total 49 16,71 4,41   

IFEI_MT_Pais C 24 19,21 6,06 0,040 0,843 

E 25 19,52 4,82   

Total 49 19,37 5,41   

IFEI_PLA_Pais C 24 8,88 3,64 0,050 0,824 

E 25 8,68 2,34   

Total 49 8,78 3,02   

IFEI_AREG_Pais C 24 14,25 3,97 0,494 0,486 

E 25 13,48 3,70   

Total 49 13,86 3,81   

IFEI_TOT_Pais C 24 59,50 15,11 0,152 0,699 

E 25 57,96 12,48   

Total 49 58,71 13,71   

IFEI_CI_Prof C 37 14,05 5,08 1,160 0,286 

E 28 15,29 3,77   

Total 65 14,58 4,57   

IFEI_MT_Prof C 37 19,95 7,59 4,094 0,047 

E 28 23,43 5,78   

Total 65 21,45 7,04   

IFEI_PLA_Prof C 37 8,76 3,24 2,385 0,127 

E 28 9,96 2,96   

Total 65 9,28 3,16   

IFEI_AREG_Prof C 37 11,86 5,04 0,151 0,699 

E 28 12,29 3,14   

Total 65 12,05 4,30   

IFEI_TOT_Prof C 37 54,62 20,00 1,978 0,165 

E 28 60,96 14,94   

Total 65 57,35 18,14   

IFEI_CI_Total C 24 30,96 8,29 0,004 0,952 

E 22 31,09 6,46   

Total 46 31,02 7,39   
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IFEI_MT_ Total C 24 39,29 10,83 0,873 0,355 

E 22 41,95 8,18   

Total 46 40,57 9,64   

IFEI_PLA_ Total C 24 17,46 5,74 0,323 0,573 

E 22 18,27 3,64   

Total 46 17,85 4,82   

IFEI_AREG_ Total C 24 25,92 7,44 0,158 0,693 

E 22 25,14 5,69   

Total 46 25,54 6,60   

IFEI_TOT_ Total C 24 113,63 29,39 0,136 0,714 

E 22 116,45 21,57   

Total 46 114,98 25,70   

Legenda: [IFEI_CI_Pais – escore na subescala ‘Controle Inibitório’ da IFEI, conforme relato dos pais; 

IFEI_MT_Pais – escore na subescala ‘Memória de Trabalho’ da IFEI, conforme relato dos pais; 

IFEI_PLA_Pais – escore na subescala ‘Planejamento’ da IFEI, conforme relato dos pais; 

IFEI_AREG_Pais – escore na subescala ‘Autorregulação’ da IFEI, conforme relato dos pais; 

IFEI_TOT_Pais – escore total na IFEI, conforme relato dos pais; IFEI_CI_Prof – escore na subescala 

‘Controle Inibitório’ da IFEI, conforme relato do professor; IFEI_MT_ Prof – escore na subescala 

‘Memória de Trabalho’ da IFEI, conforme relato do professor; IFEI_PLA_ Prof – escore na subescala 

‘Planejamento’ da IFEI, conforme relato do professor; IFEI_AREG_ Prof – escore na subescala 

‘Autorregulação’ da IFEI, conforme relato do professor; IFEI_TOT_ Prof – escore total na IFEI, 

conforme relato do professor; IFEI_CI_Total – escore total na subescala ‘Controle Inibitório’ da IFEI; 

IFEI_MT_ Total – escore total na subescala ‘Memória de Trabalho’ da IFEI; IFEI_PLA_ Total – 

escore total na subescala ‘Planejamento’ da IFEI; IFEI_AREG_ Total – escore total na subescala 

‘Autorregulação’ da IFEI; IFEI_TOT_ Total – escore total na IFEI, conforme relato de pais e 

professor] 

 

 

 A Tabela 44 permite verificar que no pré-teste os desempenhos dos grupos foram 

muito análogos. As estatísticas descritivas mostram que, segundo resposta dos pais, o GC 

deteve maiores pontuações na maioria das subescalas e no total do IFEI, exceto na subescala 

‘Controle Inibitório’, em que o GE teve pontuação mais elevada. Já segundo relato dos 

professores, o GE deteve maiores pontuações em relação ao GC em todas as subescalas e no 

total do inventário. Considerando o escore total (soma das pontuações atribuídas por pais e 

professores), novamente o GE figura com maior pontuação, portanto maior comprometimento 

ou dificuldade, no total e na maioria das subescalas, excetuando-se a de ‘Autorregulação’. 

Apesar das variações de desempenho, em favor de um ou outro grupo, a Manova falhou em 

revelar efeito significativo de grupo sobre a maioria das medidas. Apenas foi observada 

diferença estatística entre os grupos na subcala ‘Memória de Trabalho’ segundo relado dos 

professores, com maior pontuação para o GE. A fim de verificar possíveis efeitos da 

intervenção sobre as medidas do IFEI, foram conduzidas Ancovas controlando-se o efeito das 
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medidas no inventário no pré-teste. A Tabela 45 apresenta as estatísticas descritivas brutas e 

corrigidas após Ancova encontradas no pós-teste. 

 

Tabela 45. Estatísticas descritivas (GC versus GE) da pontuação de pós-teste no Inventário de 

Funcionamento Executivo Infantil, respondida pelos pais/responsáveis, professores e no total para 

crianças do 1º ano do Ensino Fundamental. 

 

Variável 

 

Grupo 

 

N 

Estatísticas 

descritivas 

Descritivas corrigidas 

após Ancova 

Média DP Média EP 

IFEI_CI_Pais C 24 16,04 3,81 15,89 0,67 

E 25 15,28 3,29 15,42 0,66 

Total 49 15,65 3,53 -- -- 

IFEI_MT_Pais C 24 20,83 6,08 20,93 0,92 

E 25 19,16 4,89 19,07 0,90 

Total 49 19,98 5,51 -- -- 

IFEI_PLA_Pais C 24 9,54 3,51 9,50 0,56 

E 25 8,28 2,42 8,32 0,55 

Total 49 8,90 3,04 -- -- 

IFEI_AREG_Pais C 24 14,25 3,72 14,02 0,63 

E 25 13,36 3,81 13,58 0,61 

Total 49 13,80 3,75 -- -- 

IFEI_TOT_Pais C 24 60,67 13,81 60,21 2,07 

E 25 56,08 11,89 56,52 2,02 

Total 49 58,33 12,94 -- -- 

IFEI_CI_Prof C 37 12,81 5,02 13,02 0,70 

E 28 12,14 3,91 11,87 0,81 

Total 65 12,52 4,56 -- -- 

IFEI_MT_Prof C 37 16,92 7,22 17,84 0,96 

E 28 16,79 6,87 15,57 1,10 

Total 65 16,86 7,02 -- -- 

IFEI_PLA_Prof C 37 7,57 3,19 7,86 0,45 

E 28 7,57 3,14 7,20 0,52 

Total 65 7,57 3,14 -- -- 

IFEI_AREG_Prof C 37 10,32 4,43 10,41 0,59 

E 28 10,00 3,63 9,89 0,68 

Total 65 10,18 4,08 -- -- 

IFEI_TOT_Prof C 37 47,62 18,53 49,10 2,50 

E 28 46,50 16,96 44,54 2,88 

Total 65 47,14 17,75 -- -- 



168 

 

IFEI_CI_Total C 24 29,21 7,78 29,24 1,25 

E 22 27,09 5,67 27,06 1,31 

Total 46 28,20 6,86 -- -- 

IFEI_MT_ Total C 24 37,67 12,42 38,63 1,73 

E 22 34,82 9,41 33,77 1,81 

Total 46 36,30 11,06 -- -- 

IFEI_PLA_ Total C 24 17,12 5,56 17,34 0,83 

E 22 15,05 3,77 14,81 0,86 

Total 46 16,13 4,85 -- -- 

IFEI_AREG_ Total C 24 25,04 6,99 24,84 1,14 

E 22 23,05 6,19 23,27 1,19 

Total 46 24,09 6,62 -- -- 

IFEI_TOT_ Total C 24 109,04 28,36 109,86 4,25 

E 22 100,00 22,89 99,11 4,44 

Total 46 104,72 26,01 -- -- 

 

 As estatísticas descritivas mostram que, em ambos os grupos, houve tendência a uma 

queda na pontuação em relação ao pré-teste. Isso era esperado, haja vista que, com o avanço 

da idade as crianças tornam-se crescentemente mais capazes de regular seu comportamento, 

portanto, essa tendência nas pontuações é consistente. No que concerne à comparação entre 

grupos, duas observações são importantes. A primeira refere que, enquanto no pré-teste a 

posição relativa dos grupos foi ao acaso, ora com o GC obtendo maiores escores, ora com o 

GE, no pós-teste, em todas as medidas e considerando todas as fontes, ou seja, pais, 

professores ou ambos, o GE apresentou, sempre, menores pontuações, padrão que manteve 

mesmo após correção da Ancova. Ou seja, o GE tendeu a apresentar menor comprometimento 

ou dificuldade. A significância estatística destes achados será verificada a seguir e é 

apresentada na Tabela 46, porém, considerando que o IFEI é uma medida funcional e 

considerando os distintos relatos ou fontes de informação, essa tendência é bastante relevante. 

Outra observação refere que, exceto pela medida na subescala ‘Autorregulação’, respondida 

pelos pais, em todas as demais, o GE apresentou menor desvio-padrão em relação à média do 

que foi observado no GC. Esse ocorrido foi também evidenciado em alguns testes de 

desempenho e, portanto, corrobora a asserção de que o GE tendeu a ser mais homogêneo em 

termos das habilidades ou construtos avaliados.   
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Tabela 46. Estatísticas inferenciais (Ancova) do efeito do grupo (GC versus GE) e da covariante 

(desempenho no pré-teste) sobre a pontuação de pós-teste no Inventário de Funcionamento Executivo 

Infantil, respondida pelos pais/responsáveis, professores e no total para crianças do 1º ano do Ensino 

Fundamental. 

Variável Efeito F p 

IFEI_CI_Pais Covariante (pré-teste) 9,338 0,004 

Grupo 0,250 0,619 

IFEI_MT_Pais Covariante (pré-teste) 24,332 < 0,001 

Grupo 2,088 0,155 

IFEI_PLA_Pais Covariante (pré-teste) 9,860 0,003 

Grupo 2,242 0,141 

IFEI_AREG_Pais Covariante (pré-teste) 25,314 < 0,001 

Grupo 0,250 0,619 

IFEI_TOT_Pais Covariante (pré-teste) 30,128 < 0,001 

Grupo 1,623 0,209 

IFEI_CI_Prof Covariante (pré-teste) 10,943 0,002 

Grupo 1,136 0,291 

IFEI_MT_Prof Covariante (pré-teste) 33,990 < 0,001 

Grupo 2,341 0,131 

IFEI_PLA_Prof 

 

Covariante (pré-teste) 23,734 < 0,001 

Grupo 0,856 0,359 

IFEI_AREG_Prof Covariante (pré-teste) 20,263 < 0,001 

Grupo 0,336 0,564 

IFEI_TOT_Prof Covariante (pré-teste) 26,337 < 0,001 

Grupo 1,410 0,240 

IFEI_CI_Total 

 

Covariante (pré-teste) 11,963 0,001 

Grupo 1,443 0,236 

IFEI_MT_ Total Covariante (pré-teste) 32,791 < 0,001 

Grupo 3,725 0,060 

IFEI_PLA_ Total Covariante (pré-teste) 18,818 0,000 

Grupo 4,441 0,041 

IFEI_AREG_ Total Covariante (pré-teste) 18,821 < 0,001 

Grupo 0,902 0,348 

IFEI_TOT_ Total Covariante (pré-teste) 25,086 < 0,001 

Grupo 3,055 0,088 
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 Os resultados das Ancovas revelaram que houve efeito significativo da covariante para 

todas as medidas do IFEI, subescalas e total, respondidas por pais e professores. Porém, as 

diferenças entre grupos destacadas nas estatísticas descritivas não atingiram nível de 

significância. No que tange aos índices totais no instrumento, i.e., considerando as respostas 

de pais e professores conjuntamente, as análises, mais uma vez, evidenciaram efeito 

significativo da covariante sobre todas as medidas e efeito significativo de grupo sobre a 

pontuação na subescala ‘Planejamento’. Houve também efeito marginalmente significativo de 

grupo para a subescala ‘Memória de Trabalho’ e para a pontuação total na IFEI. Em todos os 

casos, o GE apresentou menor pontuação, portanto, menor dificuldade ou comprometimento 

nas habilidades mensuradas. Estes resultados são apresentados também na Figura 16. 
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a 

 
b 

 

c 

 

Figura 16: Pontuações no pós-teste (corrigidas pela Ancova) e erros padrão dos grupos GC e GE (1º 

ano) na subescala ‘Planejamento’ (a) do IFEI (efeito significativo de grupo, com F(1,43) = 4,441 e p = 

0,041), na subescala ‘Memória de Trabalho’(b) e no total (c) do inventário (efeito marginalmente 

significativo de grupo, com F(1,43) = 3,725 e p = 0,060 e F(1,43) = 3,055 e p = 0,088, 

respectivamente). 
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 Como fica nítido na figura, o GE apresentou menor pontuação em relação ao GC nas 

escalas do IFEI. Estes resultados sugerem que, como efeito da intervenção, estas crianças 

foram mais positivamente avaliadas no pós-teste por seus pais e professores, que relataram 

menor dificuldade ou comprometimento na habilidade de planejamento, assim como uma 

tendência a menores dificuldades ou comprometimentos em memória de trabalho e de 

funcionamento executivo, representado pelo índice total no IFEI.  

Assim, sumariamente, não foram encontrados ganhos da intervenção dentre as 

crianças da Educação Infantil para as medidas do IFEI. É possível que a intervenção não 

tenha, de fato, promovido ganhos expressivos que pudessem ter sido detectados pelos 

respondentes da escala, porém, a não ocorrência deste efeito pode também ter sido devida à 

ausência de dados de avaliação dos professores. De fato, dentre as crianças do 1º ano também 

não houve diferenças entre os grupos quando foram considerados somente os protocolos 

respondidos pelos pais, apesar do efeito ser revelado quando os inventários de pais e 

professores foram considerados em conjunto. Outro fato a considerar e que pode ser 

explicativo da ausência de efeitos na Educação Infantil refere-se ao pequeno número de 

inventários respondidos e devolvidos pelos pais; no caso do GE, apenas 14. O índice de 

retorno da IFEI por pais e professores de cada nível escolar foi apresentado ao final do tópico 

6.6.1 (seção ‘Participantes’). 

Por outro lado, considerando as crianças do 1º ano, quando as repostas de pais e 

professores foram consideradas conjuntamente, foi observado ganho da intervenção para o 

GE, significativo para planejamento e marginalmente significativo para memória de trabalho 

e funcionamento executivo de forma geral. Além, verificou-se tendência do GE a apresentar 

menor comprometimento ou dificuldade nas habilidades avaliadas pelo IFEI em relação ao 

GC no pós-teste e de apresentar-se mais homogêneo, conforme relato de ambos, pais e 

professores, individual e conjuntamente. Os efeitos evidenciados no IFEI são especialmente 

interessantes, pois retratam ganhos da intervenção mensurados com um instrumento 

funcional, segundo relato de pais e professores, ou seja, permitem inferir que os ganhos da 

intervenção são generalizáveis para as atividades do dia-a-dia. 
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6.2.2.5. Análise dos efeitos sobre o Teste de Vocabulário por Imagens 

Peabody 

 

Para a condução das análises com o Teste de Vocabulário por Imagens Peabody, 

inicialmente duas crianças foram excluídas, sendo uma do GE e uma do GC, ambas do 1º ano 

do Ensino Fundamental, devido a problemas durante a aplicação, em que as crianças 

perderam páginas (itens) do teste, prejudicando suas respostas nos itens subsequentes. Após, 

procedeu-se às análises. A Tabela 47 apresenta as estatísticas descritivas para os grupos GC e 

GE e resultados da Manova, considerando os desempenhos no pré-teste na Educação Infantil.  

 

Tabela 47. Estatísticas descritivas e inferenciais do efeito do grupo (GC versus GE) sobre o 

desempenho de pré-teste no Teste de Vocabulário por Imagens Peabody para crianças da Educação 

Infantil. 

Variável Grupo N Média DP F p 

TVIP C 36 60,56 10,27 0,642 0,426 

E 33 62,36 8,27   

Total 69 61,42 9,34   

Legenda: [TVIP – pontuação total no Teste de Vocabulário por Imagens Peabody] 

 

 Como apontado na Tabela 47, os grupos tiveram desempenhos muito próximos, apesar 

de leve superioridade do GE. A Manova falhou em revelar efeito de grupo sobre o 

desempenho, indicando que GE e GC desempenharam-se de forma equivalente no pré-teste. 

Os resultados do pós-teste são apresentados na Tabela 48, incluindo as estatísticas descritivas 

brutas e corrigidas após Ancova. 

 

Tabela 48. Estatísticas descritivas (GC versus GE) do desempenho de pós-teste no Teste de 

Vocabulário por Imagens Peabody para crianças da Educação Infantil. 

 

Variável 

 

Grupo 

 

N 

Estatísticas 

descritivas 

Descritivas corrigidas 

após Ancova 

Média DP Média EP 

TVIP C 36 63,83 12,19 64,42 1,41 

E 33 66,00 8,51 65,35 1,48 

Total 69 64,87 10,57 -- -- 

 

 Observou-se que ambos os grupos apresentaram um pequeno ganho na habilidade de 

vocabulário, avaliada pelo TVIP. Novamente, o GE apresentou desempenho levemente 

superior ao GC. Para verificar se os grupos eram diferentes no pós-teste, foi conduzida 

Ancova do efeito de grupo sobre o desempenho no TVIP, tendo o resultado no pré-teste como 
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covariante. Como indicado na Tabela 49, a Ancova revelou efeito significativo da covariante, 

porém falhou em evidenciar qualquer efeito de grupo sobre este resultado. 

 

Tabela 49. Estatísticas inferenciais (Ancova) do efeito do grupo (GC versus GE) e da covariante 

(desempenho no pré-teste) sobre o desempenho de pós-teste no Teste de Vocabulário por Imagens 

Peabody para crianças da Educação Infantil. 

Variável Efeito F p 

TVIP Covariante (pré-teste) 38,839 < 0,001 

Grupo 0,202 0,654 

 

A Tabela 50 apresenta as estatísticas descritivas para os grupos GC e GE e resultados 

da Manova, considerando os desempenhos no pré-teste, desta feita para as crianças do 1º ano 

do Ensino Fundamental.  

 

Tabela 50. Estatísticas descritivas e inferenciais do efeito do grupo (GC versus GE) sobre o 

desempenho de pré-teste no Teste de Vocabulário por Imagens Peabody para crianças do 1º ano do 

Ensino Fundamental. 

Variável Grupo N Média DP F p 

TVIP C 36 69,64 9,97 0,476 0,493 

E 30 68,17 6,66   

Total 66 68,97 8,59   

 

 Vê-se que ambos os grupos desempenharam de forma muito similar no pré-teste, 

apesar do GC demonstrar desempenho pouco maior que o GE. A Manova, mais uma vez, 

falhou em revelar efeito de grupo sobre este desempenho. As estatísticas descritivas brutas e 

corrigidas após Ancova para os desempenhos de GC e GE no pós-teste são apresentadas a 

seguir, na Tabela 51.  

 

Tabela 51. Estatísticas descritivas (GC versus GE) do desempenho de pós-teste no Teste de 

Vocabulário por Imagens Peabody para crianças do 1º ano do Ensino Fundamental. 

 

Variável 

 

Grupo 

 

N 

Estatísticas 

descritivas 

Descritivas corrigidas 

após Ancova 

Média DP Média EP 

TVIP C 36 72,58 8,94 72,16 1,07 

E 30 74,87 7,64 75,38 1,17 

Total 66 73,62 8,39 -- -- 
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 Em relação ao pré-teste, ambos os grupos apresentaram algum ganho na medida de 

vocabulário. No que tange à comparação entre grupos, enquanto no pré-teste o GC apresentou 

média superior, ainda que a diferença não tenha sido significativa, no pós-teste o GE deteve 

maior pontuação no TVIP. Para verificar se os grupos eram diferentes no pós-teste, foi 

conduzida Ancova do efeito de grupo sobre o desempenho no TVIP, tendo o resultado no pré-

teste como covariante De fato, conforme a Tabela 52 apresenta, a Ancova revelou efeito 

significativo da covariante e, mesmo após este controle, efeito significativo de grupo, com o 

desempenho do GE sobrepondo-se ao do GC.  

  

Tabela 52. Estatísticas inferenciais (Ancova) do efeito do grupo (GC versus GE) e da covariante 

(desempenho no pré-teste) sobre o desempenho de pós-teste no Teste de Vocabulário por Imagens 

Peabody para crianças do 1º ano do Ensino Fundamental. 

Variável Efeito F p 

TVIP Covariante (pré-teste) 47,337 < 0,001 

Grupo 4,136 0,046 

 

 

 Este resultado aponta que a intervenção parece ter promovido um ganho no 

vocabulário das crianças do GE em relação àquelas do GC. A Figura 17 ilustra este mesmo 

resultado. 

 

 

Figura 17: Desempenhos no pós-teste (corrigidos pela Ancova) e erros padrão dos grupos GC e GE (1º 

ano) no TVIP (efeito significativo de grupo, com F(1,63) = 4,136 e p = 0,046). 
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Cabe destacar que a inclusão da medida de vocabulário no estudo deu-se frente a 

tentativa de contemplar a avaliação de construtos que deveriam mostrar ganhos diretos e 

expressivos da intervenção (funções executivas), construtos que poderiam ter ganhos 

secundários e menos expressivos (vocabulário) e aqueles que não deveriam mostrar ganhos a 

partir da participação da criança no programa (velocidade de nomeação). Neste tópico, com 

relação ao vocabulário, não foi observado ganho significativo para o GE da Educação Infantil, 

porém houve ganho estatisticamente significativo, apesar da pequena diferença na média, para 

o GE do 1º ano.  

 

 

6.2.3. Análises de regressão: efeito de variáveis socioeconômicas, individuais e da 

escola sobre o desempenho em testes de funções executivas 

 

O segundo objetivo específico da Parte II desta pesquisa foi investigar se e quais 

variáveis relacionadas à criança, à escola e à família poderiam exercer alguma influência 

sobre o desempenho das crianças nos testes de funções executivas, considerando os grupos 

experimental e controle separadamente. As variáveis dependentes eleitas foram os escores nas 

partes com maior demanda sobre as funções executivas nos testes de desempenho no pós-

teste, ou seja, escore em sequências na parte B do Teste de Trilhas para pré-escolares, escore 

na parte 2 e de interferência no Teste de Stroop Semântico e escores nos itens incongruentes 

das partes 1, 2 e 3 no Simon Task. Para estas análises considerou-se os dois níveis escolares, 

Infantil e Fundamental, conjuntamente. 

Para cada variável dependente foram conduzidas três regressões, todas com seleção de 

variáveis Enter. Na primeira destas análises, as seguintes variáveis preditoras foram inseridas: 

gênero, idade em anos no início do estudo (variáveis da criança), número de irmãos, renda 

familiar, escolaridade da mãe, escolaridade do pai (variáveis relacionadas à família/nível 

sócioeconomico), tempo de escolarização em meses e porcentagem de presença (assiduidade 

do aluno no ano letivo) (variáveis relacionadas à escola/criança). Cabe destacar que a inclusão 

de variáveis nominais e ordinais no modelo da regressão linear é possível, segundo Maroco 

(2003). No caso das variáveis nominais, utiliza-se variáveis auxiliares indicadoras (dummy); 

no caso das ordinais, deve-se atentar ao número de classes, que não deve ser reduzido. Em 

uma segunda regressão, todas as variáveis preditoras foram mantidas e foi acrescida uma 

variável do professor, o índice de aderência ao programa, obtido por meio da observação 

realizada em sala. Este índice foi preferido em detrimento do índice de aderência final 
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(considerando atividades e módulos realizados) por ser considerado mais ecológico. Ele, 

sobretudo, é um indicador de o quanto a postura do professor em sala de aula pode ser 

considerada promotora das funções executivas. Na terceira regressão, todas as variáveis 

preditoras anteriores foram mantidas e foi acrescido o desempenho das crianças no pré-teste 

na mesma variável tida como critério/dependente. Dado o caráter exploratório destas análises 

optou-se por essa configuração em detrimento da regressão hierárquica.  

 

 

6.2.3.1. Predição do desempenho no Teste de Trilhas para pré-escolares 

 

A primeira regressão, considerando o desempenho das crianças em sequências na parte 

B do Teste de Trilhas para pré-escolares, resultou em um modelo com ajuste apenas 

marginalmente significativo (p = 0,065) para o GC. O ajuste não foi significativo para o GE 

(p = 0,167), indicando que nenhuma das variáveis explicativas contribuiu de modo 

significativo ao modelo. O modelo para o GC (R
2
 = 0,29; R

2
 ajustado = 0,15) foi capaz de 

explicar até 15% da variância no desempenho em sequências na parte B do TTP. Conforme a 

Tabela 53 ilustra (índices significativos destacados em negrito e marginalmente significativos 

em itálico e negrito), as variáveis que demonstraram alguma influência sobre o desempenho 

das crianças foram o número de irmãos, a escolaridade do pai e, marginalmente, a 

escolaridade da mãe e a renda familiar. Interessante observar que apenas as variáveis 

relacionadas à família integraram o modelo e nenhuma relacionada à escola (tempo de 

escolarização e porcentagem de presença) ou à criança (gênero e idade) exerceu qualquer 

efeito sobre o desempenho das crianças. Seria esperado que ao menos a variável idade 

integrasse o modelo da regressão.  

 Outro ponto a considerar é que enquanto os coeficientes de regressão das variáveis 

irmãos, escolaridade da mãe e renda familiar foram positivos, o coeficiente da variável 

escolaridade do pai foi negativo, ou seja, indica que quanto maior o valor dessa variável, pior 

o desempenho das crianças. Esse achado é inesperado e de difícil compreensão. Estudos mais 

pormenorizados devem investigar quais práticas, interações e estilos parentais podem estar 

mediando este resultado. Uma hipótese plausível seria que este resultado reflete um viés desta 

amostra, haja vista o pequeno número de pais com nível de escolaridade mais elevado (Ensino 

superior incompleto e completo – vide Tabela 19).  
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Tabela 53. Coeficientes de Regressão associados às variáveis inseridas no modelo _ Regressão 1: TTP 

parte B, sequências. 

 

 

Coeficientes não-

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t p  B EP Beta 

GC (Constante) -7,622 5,617  -1,357 0,182 

Número de irmãos 0,687 0,300 0,32 2,292 0,027 

Escolaridade mãe 0,507 0,268 0,30 1,891 0,066 

Escolaridade pai -0,827 0,290 -0,55 -2,848 0,007 

Renda familiar 0,515 0,270 0,33 1,911 0,063 

Tempo escolarização -0,016 0,021 -0,14 -0,775 0,443 

Porcentagem presença 0,018 0,070 0,05 0,254 0,801 

Idade (anos pré-teste) 1,650 1,197 0,33 1,378 0,176 

Gênero -0,544 0,694 -0,11 -0,785 0,437 

 

 

 A segunda regressão incluiu a aderência do professor ao programa, mensurada por 

meio de observação. Novamente o modelo para o GE não mostrou ajuste significativo (p = 

0,208). Para o GC, o ajuste do modelo (R
2
 = 0,40; R

2
 ajustado = 0,26) foi significativo, com p 

= 0,009. A Tabela 54 apresenta os coeficientes de regressão associados às variáveis inseridas 

no modelo. Novamente, as variáveis preditoras identificadas foram o número de irmãos, a 

escolaridade do pai e marginalmente a escolaridade da mãe. A escolaridade do pai continuou 

apresentando coeficiente negativo. A renda familiar deixou de apresentar qualquer efeito ao 

modelo com a inclusão da variável aderência do professor sob a observação. Esse dado é 

interessante, pois mostra que a postura do professor, mesmo dentre aqueles do GC, pode 

favorecer o desempenho de seus alunos em testes de funções executivas e que essa influência 

pode mesmo sobrepor àquela da renda familiar.  
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Tabela 54. Coeficientes de Regressão associados às variáveis inseridas no modelo _ Regressão 2: TTP 

parte B, sequências. 

 

 

Coeficientes não-

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t p  B EP Beta 

GC (Constante) -4,164 5,370  -0,775 0,443 

Número de irmãos 0,633 0,279 0,30 2,266 0,029 

Escolaridade mãe 0,416 0,251 0,25 1,657 0,105 

Escolaridade pai -0,859 0,270 -0,57 -3,182 0,003 

Renda familiar 0,331 0,259 0,21 1,274 0,210 

Tempo escolarização -0,006 0,020 -0,05 -0,285 0,777 

Porcentagem presença -0,026 0,067 -0,07 -0,385 0,703 

Idade (anos pré-teste) 1,543 1,113 0,30 1,386 0,173 

Gênero -0,573 0,645 -0,11 -0,889 0,379 

Aderência_obs 0,087 0,032 0,39 2,735 0,009 

 

 

 Na terceira regressão, sumariada na Tabela 55, com a inclusão do desempenho das 

crianças no pré-teste como variável preditora, ambos os modelos, para GC (R
2
 = 0,47; R

2
 

ajustado = 0,33) e GE (R
2
 = 0,47; R

2
 ajustado = 0,27), demonstraram ajuste significativo (p = 

0,003 e 0,037, respectivamente).  Para o GC, as mesmas variáveis que integraram o modelo 

da regressão anterior continuaram a apresentar poder preditivo sobre a variável dependente, 

além do desempenho da criança no pré-teste, também incluído no modelo da regressão. É 

digno de nota que mesmo com a inclusão desta variável, outras, relacionadas à família 

(número de irmãos, escolaridade do pai, e marginalmente, da mãe) e professor (índice de 

aderência), continuaram a apresentar efeitos significativos na predição do desempenho no 

pós-teste. Por sua vez, considerando o GE, houve efeito significativo do desempenho no pré-

teste e apenas marginal da idade. Cabe relevar que, no GE, nenhuma das variáveis 

relacionadas à criança, escola, professor ou família que demonstraram efeitos significativos 

para o GC integrou o modelo da regressão. Isso pode subsidiar a hipótese de que no GE estas 

variáveis não são tão relevantes ao desempenho das crianças ou, em outros termos, de que a 

participação na intervenção poderia sobrepor os possíveis efeitos destas variáveis. 
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Tabela 55. Coeficientes de Regressão associados às variáveis inseridas no modelo _ Regressão 3: TTP 

parte B, sequências. 

 

 

Coeficientes não-

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t p  B EP Beta 

GC (Constante) -3,305 5,236  -0,631 0,532 

Número de irmãos 0,727 0,272 0,34 2,676 0,011 

Escolaridade mãe 0,419 0,244 0,25 1,718 0,094 

Escolaridade pai -0,839 0,260 -0,55 -3,227 0,003 

Renda familiar 0,297 0,250 0,19 1,188 0,242 

Tempo escolarização -0,005 0,020 -0,04 -0,240 0,811 

Porcentagem presença -0,011 0,065 -0,03 -0,163 0,872 

Idade (anos pré-teste) 0,934 1,143 0,18 0,817 0,419 

Gênero -0,490 0,624 -0,10 -0,785 0,437 

Aderência_obs 0,093 0,031 0,42 3,024 0,004 

Trilhas_Bseq (pré-teste) 0,371 0,162 0,29 2,292 0,028 

GE (Constante) -8,853 6,140  -1,442 0,161 

Número de irmãos -0,372 0,463 -0,13 -0,804 0,429 

Escolaridade mãe 0,291 0,413 0,13 0,704 0,487 

Escolaridade pai -0,122 0,321 -0,06 -0,379 0,708 

Renda familiar 0,113 0,275 0,07 0,411 0,684 

Tempo escolarização -0,040 0,032 -0,24 -1,267 0,216 

Porcentagem presença 0,018 0,049 0,07 0,369 0,715 

Idade (anos pré-teste) 1,920 1,030 0,39 1,863 0,073 

Gênero -1,077 0,886 -0,19 -1,215 0,235 

Aderência_obs 0,025 0,023 0,17 1,090 0,285 

Trilhas_Bseq (pré-teste) 0,561 0,207 0,40 2,715 0,011 

 

 

 

6.2.3.2. Predição do desempenho no Teste de Stroop Semântico 

 

Inicialmente, as regressões foram conduzidas considerando o escore na parte 2 do 

TSS. Na primeira regressão não houve ajuste significativo dos modelos para GC e GE (p = 

0,271 e 0,142, respectivamente), indicando que a predição dos modelos não pode ser 

considerada diferente do que ocorreria ao acaso. O mesmo ocorreu na segunda regressão, com 

a inclusão da variável aderência do professor (p = 0,363 e 0,188 para GC e GE, 

respectivamente). Na terceira regressão, com inclusão do desempenho no pré-teste, obteu-se 

ajuste estatisticamente significativo apenas para o modelo do GC (p < 0,001). Para o GE, 
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novamente, não houve ajuste significativo (p = 0,245). O modelo resultante para o GC (R
2
 = 

0,54; R
2
 ajustado = 0,42), apresentado na Tabela 56, mostra que o desempenho no pré-teste e, 

apenas marginalmente, o gênero demonstraram coeficientes de regressão estatisticamente 

significativos. Ou seja, o desempenho anterior na tarefa figurou como o melhor preditor do 

desempenho no pós-teste. Além disso, o gênero também apresentou efeito marginalmente 

significativo sobre o desempenho, com uma tendência de as meninas desempenharem-se 

melhor que os meninos.   

 

Tabela 56. Coeficientes de Regressão associados às variáveis inseridas no modelo _ Regressão 3: 

escore na parte 2 do TSS. 

 

 

Coeficientes não-

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t p  B EP Beta 

GC (Constante) 10,113 5,707  1,772 0,084 

Número de irmãos 0,031 0,294 0,01 0,105 0,917 

Escolaridade mãe -0,009 0,267 -0,004 -0,034 0,973 

Escolaridade pai 0,078 0,286 0,04 0,272 0,787 

Renda familiar 0,353 0,274 0,19 1,288 0,206 

Tempo escolarização -0,020 0,022 -0,15 -0,903 0,372 

Porcentagem presença -0,061 0,070 -0,13 -0,866 0,392 

Idade (anos pré-teste) 0,621 1,223 0,10 0,508 0,615 

Gênero 1,239 0,695 0,21 1,783 0,083 

Aderência_obs -0,011 0,033 -0,04 -0,337 0,738 

Stroop2_escore (pré-teste) 0,435 0,082 0,65 5,321 < 0,001 

 

 As regressões foram repetidas considerando o escore de interferência no TSS. 

Novamente, na primeira e segunda análises não houve ajuste significativo dos modelos para 

GC (p = 0,265 e 0,336) e GE (p = 0,418 e 0,527). Apenas para a terceira regressão encontrou-

se ajuste marginalmente significativo para GC (p = 0,073), ao passo que para GE, mais uma 

vez, não houve adequação do ajuste do modelo da regressão (p = 0,617). Os coeficientes de 

regressão associados a cada medida do modelo para o GC (R
2
 = 0,34; R

2
 ajustado = 0,16) são 

apresentados na Tabela 57. Tal como foi observado para o escore na parte 2 do TSS, também 

para o escore de interferência houve efeito do desempenho anterior (pré-teste) e marginal do 

gênero, novamente com as meninas tendendo a desempenharem-se melhor que os meninos.  
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Tabela 57. Coeficientes de Regressão associados às variáveis inseridas no modelo _ Regressão 3: 

escore de interferência no TSS. 

 

 

Coeficientes não-

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t p  B EP Beta 

GC (Constante) -2,199 6,830  -0,322 0,749 

Número de irmãos 0,096 0,346 0,04 0,278 0,782 

Escolaridade mãe 0,169 0,315 0,09 0,537 0,595 

Escolaridade pai -0,041 0,337 -0,02 -0,121 0,905 

Renda familiar 0,368 0,322 0,20 1,144 0,260 

Tempo escolarização -0,019 0,027 -0,13 -0,707 0,484 

Porcentagem presença -0,086 0,083 -0,20 -1,040 0,305 

Idade (anos pré-teste) 1,525 1,429 0,26 1,068 0,292 

Gênero 1,620 0,811 0,28 1,997 0,053 

Aderência_obs -0,024 0,039 -0,09 -0,606 0,548 

Stroop_interfescore (pré-teste) 0,315 0,118 0,39 2,672 0,011 

 

 

6.2.3.3. Predição do desempenho no Simon Task 

 

Para o Simon Task, foram conduzidas análises considerando os escores em itens 

incongruentes nas partes 1, 2 e 3. Para o escore na parte 1, a primeira regressão resultou em 

um modelo com ajuste marginalmente significativo para o GC (p = 0,090), porém, não 

significativo para o GE (p = 0,806). A Tabela 58 apresenta os coeficientes de regressão 

associados às variáveis do modelo para o GC (R
2
 = 0,27; R

2
 ajustado = 0,13). Vê-se que 

apenas a idade relacionou-se positivamente com o desempenho das crianças. 
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Tabela 58. Coeficientes de Regressão associados às variáveis inseridas no modelo _ Regressão 1: 

escore em itens incongruentes, parte 1 do ST. 

 

 

Coeficientes não-

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t p  B EP Beta 

GC (Constante) 0,697 0,292  2,388 0,022 

Número de irmãos 0,018 0,016 0,17 1,181 0,245 

Escolaridade mãe -0,016 0,014 -0,18 -1,144 0,259 

Escolaridade pai -0,018 0,015 -0,24 -1,214 0,232 

Renda familiar 0,018 0,014 0,22 1,264 0,213 

Tempo escolarização 0,000 0,001 -0,04 -0,233 0,817 

Porcentagem presença -0,004 0,004 -0,22 -1,228 0,226 

Idade (anos pré-teste) 0,124 0,062 0,47 1,992 0,053 

Gênero 0,053 0,036 0,20 1,456 0,153 

 

 

A segunda análise de regressão, com inclusão da variável aderência do professor, e a 

terceira análise, com inclusão do desempenho das crianças no pré-teste, não apresentaram 

modelos com ajuste considerado significativo, tanto para GC (p = 0,138 e 0,143) quanto para 

GE (p = 0,482 e 0,251, respectivamente). As análises foram então repetidas para as variáveis 

dependentes escore em itens incongruentes na parte 2 e 3 do ST. Nenhuma das duas 

regressões conduzidas para cada uma destas variáveis, porém, levou a qualquer modelo com 

ajuste significativo, tanto para GC (parte 2 do ST com p = 0,403; 0,413 e 0,307; parte 3 com p 

= 0,946; 0,949 e 0,678) quanto para GE (parte 2 do ST com p = 0,269; 0,338 e 0,129; parte 3 

com p = 0,908; 0,426 e 0,322). 

 

 

6.2.4. Análises de conteúdo das entrevistas: percepção dos professores do GE sobre 

a participação no programa e o desempenho/comportamento de seus alunos 

 

As entrevistas conduzidas com as professoras participantes do GE de ambos os níveis 

escolares foram transcritas e submetidas a análise de conteúdo. Foram consideradas as quatro 

professoras (duas de cada nível escolar) que constituíram o GE, sendo que a professora/classe 

que foi eliminada por aderência insuficiente ao programa não foi incluída nesta análise. As 

questões utilizadas na entrevista podem ser consultadas no Anexo VII e a transcrição das 
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mesmas no Anexo VIII. Após a transcrição e leitura cuidadosa das entrevistas, foram 

delimitadas categorias de respostas, que são apresentadas nas tabelas de 59 a 67, a seguir. 

 

Tabela 59. Categoria 1 – Socialização/relacionamento interpessoal (entre alunos) e manejo de 

conflitos. 

Prof 1 eles são mais amigos entre eles... 

Eles conseguem... resolver conflitos! 

Prof 2 Sim! Mesmo por que eles eram assim, um pouquinho isolados... Então 

essa foi a diferença, por que a socialização entre os grupos foi bem 

melhor. 

... eles passaram a interagir melhor... 

No começo, houve muito conflito... depois que foram entendendo as 

atividades, aí cada um foi se acalmando, cada um no seu nível de 

aprendizado, um ensinando o outro, um explicando para o outro e acho 

que eles se entenderam bem. 

... eles passaram a fazer as brincadeiras de forma mais calma, sem 

agressão... 

Prof 3 Ah, no sentido de um aprender a ajudar o outro, aprender a trabalhar em 

grupo, de um perceber quando um está precisando ficar quieto, quando 

ele está precisando de ajuda, porque isso era difícil para eles, né? 

Prof 4 A minha sala não tem [brigas, conflitos]. Ela não tem. É uma sala que é 

calma e várias qualidades... 

Professoras 1 e 2 – Educação Infantil / Professoras 3 e 4 – 1º ano do Ensino Fundamental.  

 

 Os relatos das quatro professoras do GE convergem no que tange a ganhos da 

intervenção sobre o relacionamento entre alunos e manejo de conflitos. De fato, muitas 

atividades do PIAFEx são desenhadas para condução em duplas ou grupos, o que pode ter 

favorecido a interação entre as crianças. Também, o estímulo à heterorregulação pode ter 

beneficiado o trabalho em grupo e influenciado a postura das crianças em ajudar os colegas. 

No que se refere ao manejo de conflitos, há atividades específicas em módulos do programa 

que endereçam essa questão.  Estes resultados estão em acordo com os achados do estudo de 

Barnett e colaboradores (2008). Apesar do estudo dos autores ter sido conduzido com crianças 

entre três e quatro anos, os pesquisadores verificaram que o grupo experimental, submetido a 

intervenção com o Tools of the Mind, obteve maior sucesso e superou o controle em medida 

de comportamento social.  
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Tabela 60. Categoria 2 – Relacionamento entre alunos e professor 

Prof 1 --- 

Prof 2 ... a forma de você trabalhar tanto individual quanto em grupo também 

melhora... 

Prof 3 Ajudou na organização, para eu me organizar melhor com eles... 

... ajudou a entender, principalmente na parte dos jogos, a necessidade de 

orientá-los de uma forma assim mais amena e de conduzi-los de uma 

forma digamos... o questionamento. E também assim a questão de 

planejar as coisas, de ajudá-los assim... 

Prof 4 Por que com essas brincadeiras que tem, assim, dirigidas, aquelas 

brincadeiras que são mais planejadas, a gente conseguiu se entrosar mais 

com eles assim, estar mais junto. 

Vou fazer de tudo para pegá-los no ano que vem porque é uma sala que já 

está bem assim, desde comportamento, crítica, aprendizagem, eles estão 

nota 10. Então eu quero continuar esse trabalho com eles. 

 

 As professoras também proveram algumas evidências de modificações em seu 

relacionamento com as crianças. Três das quatro professoras pontuaram tais mudanças que se 

referiram principalmente à forma de condução das atividades em sala com as crianças, 

orientando-as no planejamento de atividades e utilizando-se mais do questionamento, em vez 

da intervenção direta, em suas interações. No relato da professora 2 figura a melhora na 

qualidade da relação professor-aluno e, na da professora 4, há evidências de uma maior 

aproximação entre professor e alunos. A professora 4, inclusive, expressa o desejo de 

continuar com a mesma sala. De fato, conforme pôde ser verificado no ano seguinte ao do 

estudo, ambas as professoras do GE do 1º ano permaneceram com as mesmas turmas, 

enquanto que apenas uma professora do GC permaneceu com a turma, sendo que as demais 

expressaram desejo de não continuar e, de fato assim o fizeram, com o mesmo grupo de 

crianças. 

A mudança na relação professor-alunos pode repercutir no comportamento das 

crianças e vice-versa. Assim, uma relação de maior qualidade pode também estar atrelada à 

saúde mental do professor, considerando, por exemplo, seu nível de estresse. Estudos futuros 

podem explorar esse possível efeito deste tipo de intervenção.    
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Tabela 61. Categoria 3 – Autonomia 

Prof 1 Coisas que às vezes eles vinham muito procurar a professora para resolver, 

entre eles mesmos eles conseguem se organizar. 

Prof 2 --- 

Prof 3 ... você vai percebendo que eles participando mais, eles desenvolvem mais 

habilidades e eles conseguem ter um autocontrole e conseguem ser 

independentes em muitos aspectos.  

Prof 4 Quando um pergunta alguma coisa ou fala alguma coisa, eu não preciso 

mais ficar entrando. Eu tenho uma aluna pelo menos que ela já se joga na 

frente da pergunta e responde. Então eles estão mais... presentes. 

 

Também com relação à autonomia, em três dos quatro relatos coletados figuraram 

evidências de ganhos. De fato, um dos princípios do programa de intervenção era a passagem 

gradual da responsabilidade pela tarefa do professor para a criança (DIAS; SEBRA, no prelo). 

Estes relatos são, portanto, coerentes com um dos objetivos do programa, tornar as crianças 

mais independentes na realização de tarefas. Coerente com esse achado, a própria definição de 

autorregulação, segundo diversos autores (BLAIR; DIAMOND, 2008; BODROVA; LEONG, 

2007; DUCKWORTH et al., 2009; ROSÁRIO et al., 2007a), pressupõe o comportamento e 

atuação de forma crescentemente mais autônoma e independente.   

 

Tabela 62. Categoria 4 – Organização e disciplina 

Prof 1 Eles conseguem se organizar melhor no grupo, conseguem se organizar para 

brincar... 

... você percebe na organização de mochila, na organização do espaço da 

folha para fazer qualquer atividade... é bem visível isso. 

Prof 2 ... passaram a se organizar melhor. 

... não tinham regras nem limites para nada. Muitas atividades fizeram com 

que eles próprios percebessem que existe uma organização em determinados 

lugares e não importa se é na sala de aula ou se é no parque, então que eles 

precisam saber seguir regras também. A partir dessa visão que você tem na 

sala de aula e que eles tiveram... eles passaram a se organizar melhor também 

inclusive no material deles, que antes era assim, ficava tudo perdido... 

Então acho que a organização foi assim, o foco principal e no começo não 

existia isso não. 

Prof 3 Então contribuiu nisso daí e foi uma grande contribuição para que eles 

aprendessem, eles entenderem que, para eles brincarem, tinham que 

planejar. Então a organização partiu daí, essa ajuda, porque aí eles 

aprenderam a se organizar para as brincadeiras e aprenderam a se 

organizar também para o material deles. Oitenta por cento deles 

melhoraram isso daí. 

Prof 4 Comportamento sim! Eles estão mais disciplinados, né? 
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No relato de todas as professoras do GE apareceram indícios de melhora no 

planejamento e organização, tanto nas brincadeiras quanto na execução de atividades e 

mesmo no próprio material das crianças, ao lado de maior disciplina e respeito a regras e 

limites. Estes aspectos podem ser considerados consequências diretas da intervenção, pois 

todos são endereçados em módulos e atividades específicos do PIAFEx (DIAS; SEABRA, no 

prelo) e refletem um comportamento mais ponderado, i.e., mais autorregulado (BLAIR; 

DIAMOND, 2008; BODROVA; LEONG, 2007; DUCKWORTH et al., 2009; ROSÁRIO et 

al., 2007a).    

 

Tabela 63. Categoria 5 – Aprendizagem 

Prof 1 ... em relação ao programa, a gente vê, sim, a mudança na aprendizagem, 

porque as próprias atividades forçam você a trabalhar conceitos que já é 

para a gente trabalhar em atividades normais aqui e, com isso, veio a 

ajudar, veio a acrescentar. 

Prof 2 A partir do momento que você, como mediadora das crianças, você passa 

um conhecimento maior para eles e passa a explicar de uma forma que 

eles entendam, aí eles avançam e muito, né, em tudo que eles fazem. 

Assim, a atenção melhora, o raciocínio melhora. 

Prof 3 ... com a mudança de atitudes deles, eles já conseguem também, né... já 

vão mudando para assimilar muita coisa na aprendizagem. É um agente 

facilitador. 

Prof 4 A minha sala é uma sala que tem 100% de alfabetização e eles estão 

caminhando maravilhosamente. 

 

Com relação à aprendizagem, as professoras compreendem que o programa pôde 

auxiliar e facilitar este processo, o que fica mais evidente nas falas das professoras 1, 2 e 3. 

De fato, como ficou manifesto na fundamentação teórica desta tese, as funções executivas 

exercem grande impacto sobre a capacidade de aprender novas informações (BODROVA; 

LEONG, 2007) e estudos têm apontado a relação entre estas habilidades e o desempenho 

acadêmico em crianças em diferentes níveis escolares (DAWSON; GUARE, 2010; DIAS; 

SEABRA, em preparação; DIAS; TREVISAN, 2011; LIEW et al., 2008; ROSÁRIO et al., 

2004). Há mesmo evidências de que intervenções que promovam ganhos sobre as funções 

executivas possam levar a ganhos secundários sobre desempenho acadêmico, como relatado 

por Barnett e colaboradores (2008) para crianças entre três e quatro anos e também na revisão 

de Diamond e Lee (2011), em que crianças de quatro anos que participaram de um programa 

curricular complementar obtiveram maiores ganhos em conhecimento de letras e matemática, 
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em relação aos controles. Em seu trabalho direcionado a crianças mais velhas e adolescentes, 

Meltzer (2010a) também destaca que estudantes com dificuldades de aprendizagem ou 

atencionais podem se beneficiar grandemente de intervenções para ensino de habilidades 

executivas, ainda que esse tipo de intervenção tenha potencial para produzir benefícios a 

todos os estudantes. Estudos futuros deverão abarcar medidas de desempenho escolar de 

modo a melhor abordar esta questão. 

 

 
Tabela 64. Categoria 6 – Percepção do professor sobre generalização de ganhos para a criança 

Prof 1 Eu acho que, assim, criam-se hábitos. Então você pergunta para as 

crianças, por exemplo, em uma roda de conversa é nítido: “Por que isso 

aconteceu? Ah, porque eu não me planejei.” Então, ‘não se planejou’, 

não se planejou só na escola... não se planejou para fazer um passeio, 

entendeu... então acho que é assim, uma extensão. Acaba acontecendo 

aqui, mas se estende para a casa, para a família... 

Prof 2 ... a partir do momento que eles têm regras, que eles têm limites, que eles 

têm que se organizar em alguma coisa... você sabe que lá fora o mundo 

exige isso também... Precisa de organização... né, é um meio de 

sobrevivência na sociedade, então acho que isso influencia bastante. 

Prof 3 ... aqui dentro [dentro da escola] eles demonstram mudanças de atitude. 

Prof 4 Ah, com certeza, por causa do saber esperar, essa coisa da criança estar 

já mais antenada, já mais crítica, dela saber conversar tanto com uma 

criança, quando elas param para conversar entre elas, quanto quando 

param para conversar com um adulto... 

 

Alguns indícios de generalização de ganhos da intervenção para as crianças foram 

também identificados na fala das professoras. A Professora 1 revela, inclusive, aspectos 

relacionados à metacognição quando a criança consegue refletir e identificar aspectos de seu 

próprio comportamento (“Por que isso aconteceu? Ah, porque eu não me planejei”). A 

professora 3 relata mudanças de comportamentos e, de modo mais específico, a professora 4 

menciona o saber esperar e o relacionamento/diálogo com outros. Esses achados recebem 

algum suporte de estudos prévios, como os apresentados na revisão de Diamond e Lee (2011). 

Segundo essas autoras, algumas abordagens de intervenção sobre as funções executivas, 

especificamente as designadas como treino explícito por Kingblerg (2010), tem apresentado 

evidências de generalização de ganhos para outras áreas e habilidades.  
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Tabela 65. Categoria 7 – Percepção e generalização de ganhos para professor 

Prof 1 E acho que, da mesma forma que o programa acontece para as crianças, 

acontece para a gente também. Porque você acaba tendo aquela 

organização e quando você incorpora, ela acontece. Mesmo que, assim, 

acabou o programa, mas, por exemplo, eu não deixei de usar a rotina, 

entendeu? Às vezes, quando eu me pego, eu faço algumas intervenções 

que têm haver com o programa... 

Então eu acho que é uma coisa assim que incorpora. 

Então, da mesma forma como acontece com a criança, acontece com o 

professor, porque você precisa se programar, você precisa se planejar, 

você precisa ver que materiais você vai ocupar. 

E, assim, as atividades e o como, assim, aquela parte dos capítulos (O 

Diário de Nina) você leva para você no resto. Então, você não usa só nas 

atividades do programa, você usa nas suas atividades do dia-a-dia. Você 

faz aqueles questionamentos nas suas atividades do dia-a-dia. 

Prof 2 Então, as atividades assim, fizeram com que eu amadurecesse melhor 

para lidar com eles, porque é difícil lidar com crianças dessa idade. 

Ah, acho que mais aquelas que exigiam mais organização, tanto da minha 

parte quanto da parte deles. Em primeiro lugar aprendi a ser mais calma, 

a ouvir melhor, que eu também sou meio agitada. Então aprendi a ouvir 

melhor, a entender melhor os probleminhas deles, por que, assim, acho 

que tudo mais organizado, tudo mais pautado, tudo mais voltado para a 

sala de aula, para aquilo que você vai ensinar, se houver uma 

organização maior no ambiente deles, acho que é melhor.     

Prof 3 ... sempre eu dava pronto pra eles. 

Prof 4 ... eu sou um professor que planejo sempre... eu sabia o meu planejamento 

mas eu sempre esquecia de colocar lá para eles o que teria que estar 

dando naquele dia... eu estou me organizando mais.  

 

Mudança no comportamento do professor, para consequente mudança na relação que 

ele estabelece com os alunos, é uma premissa básica das intervenções para funções executivas 

que foram abordadas nesta pesquisa (BODROVA; LEONG 2007; DAWSON; GUARE 2010; 

MELTZER 2010a; ROSÁRIO et al. 2007a), incluindo o próprio PIAFEx (DIAS; SEABRA, 

no prelo). Na entrevista, no entanto, esta questão focalizou mudanças de comportamento do 

professor que fossem consideradas por eles como consequência da intervenção. De fato, todos 

relataram algumas mudanças. O relato da professora 1, sobretudo, ilustra a generalização de 

estratégias desenvolvidas no âmbito da intervenção para a vida diária. A professora 2 apontou 

mudanças na sua forma de lidar com os alunos e, assim como a professora 4,  relatou maior 

organização de sua parte. Já a fala da professora 3 mostra sua mudança de postura, passando 

de uma relação em que impera o controle externo, ou seja, do professor, para uma que 
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possibilite maior participação e engajamento das crianças na preparação das atividades 

(ROSÁRIO et al., 2007a).  

 

Tabela 66. Categoria 8 – Considerações do professor sobre o programa 

Prof 1 ... a criança se favorece muito e, ao mesmo tempo, os profissionais que 

participam também.   

Prof 2 Então acho que valeu bastante, assim, a experiência de trabalhar isso 

com eles em sala de aula.  

... seria legal se houvesse uma continuidade e tivesse um tempo melhor 

para isso.   

Prof 3 ... tudo que contribua para o desenvolvimento de habilidades para eles é 

positivo, porque quando você dá as coisas de uma forma assim mais sua, 

que parte tudo de você, que você já dá tudo prontinho, aí acho que você 

contribui mas você impede que eles desenvolvam muitas habilidades. 

... eu, assim, achei o projeto importantíssimo e para melhoria, assim, das 

crianças, para mudança de atitudes, eu acho que ele deveria ser... numa 

fase anterior.  

As atividades são boas e desenvolvem mesmo. Agora acho que ele tem 

mesmo que ser estendido, eu acredito que ajuda bastante, e inclusive eu 

acredito que tem que ir uma série anterior.    

Prof 4 Assim, de aprendizagem, aspectos da aplicação de atividades, tudo 

maravilha. 

...acho que deveria continuar, mas já fica difícil pra gente no 

Fundamental. Mas acho que na Educação Infantil deve permanecer 

sempre, até no currículo se isso for possível. 

 

De modo geral, as considerações dos professores sobre o programa foram positivas, 

sendo identificados benefícios ao desenvolvimento das crianças e indicações para 

continuidade da intervenção. As professoras 3 e 4, dos 1º anos, inclusive apontam a 

possibilidade de antecipação e início deste tipo de trabalho na pré-escola. Logo, para além dos 

ganhos evidenciados nas análises quantitativas, já apresentadas, houve também benefícios 

para os participantes na percepção dos professores, o que corrobora e complementa aquelas 

primeiras análises.  
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Tabela 67. Categoria 9 – Considerações do professor sobre a aplicabilidade do programa no nível 

escolar 

Prof 1 A gente já tem uma sobrecarga de atividades da escola. 

Acho, assim, a quantidade de crianças e, volto a falar de novo, a rotina 

quebra toda hora, né?! 

Com o tempo, eu acho que a gente incorporou as atividades e começou a 

fazer delas as atividades nossas do dia-a-dia; então se tinha alguma 

atividade de matemática programada, a gente tentava assim adaptar as 

atividades do programa dentro das nossas necessidades. 

Prof 2 Em relação às atividades foi a falta de tempo, assim, total. 

E no fundo até acho que uma coisa complementa a outra, né? 

Foi assim um aprendizado muito bom, uma coisa que eu não conhecia, 

apesar de ter atividades que a gente já faz com eles, mas de uma forma 

diferenciada, né? 

Prof 3 Tem muitas coisas que dá [para integrar ao conteúdo da série], porque 

você tem as áreas para você trabalhar, se você ler com atenção, tudo dá 

para você estar encaixando na aula, dá para você estar trabalhando. 

Prof 4 ... é ‘conteudista’ mesmo o 1º ano... 

Então tem aquele negócio, tem que entregar nota, tem que fazer 

diagnóstico, tem que... então, no pré a gente fica mais liberada para 

realizar com mais satisfação as atividades... não tem que ficar correndo 

para fazer a atividade, para dar conta, por causa do sistema, por causa 

desse caderno de apoio, então... é a única coisa que eu tenho assim de 

ponto negativo. 

 

No que tange à aplicabilidade do programa ou dificuldade em sua implementação, um 

aspecto comum no relato dos professores foi a falta de tempo e dificuldade de conciliação 

entre os muitos afazeres do dia-a-dia escolar. Apesar disso, cabe observar que nas falas das 

professoras 1 e 3, e parcialmente na da professora 2 quando relata que as atividades se 

complementam, aparece questão referente à adaptação e integração das atividades do 

programa ao conteúdo escolar. Este fato pode estar atrelado ao aprendizado das professoras. 

Conforme foram se tornando mais proficientes no programa interventivo, passaram a ter 

maior facilidade em integrá-lo ao dia-a-dia escolar. Esse fato recebe corroboração de 

Diamond e colaboradores (2007), que afirmam em relação ao Tools of the Mind que, por ser 

tão diferente das práticas tradicionais, as professoras levam em torno de um ano para 

aprendizagem do programa. 

Portanto, a implementação do PIAFEx em estudos futuros deve considerar um período 

maior de psicoeducação e capacitação, preferencialmente antes do início do ano letivo, além 
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de workshops durante a aplicação do programa, para que os professores participantes possam 

ter maior domínio do procedimento e, consequentemente, maior facilidade em transpor suas 

atividades ao contexto de sala de aula e em conjunto com o conteúdo da série escolar. Para 

ilustrar que isso é possível, cabe tomar os relatos das professoras 1 e 3, que expõem sua ação 

em adequar e ajustar as atividades do programa às curriculares, uma vez que conseguiram 

apreender (incorporar, como menciona a professora 1) o princípio das atividades do PIAFEx. 

Interessantemente, essas professoras foram as que atingiram maior índice de aderência ao 

programa (Tabela 22). De fato, as duas observações estão relacionadas, i. e., pela sua maior 

capacidade de adaptar e integrar o programa às atividades regulares, elas puderam conduzir e 

ajustar mais atividades do PIAFEx no dia-a-dia escolar, o que repercutiu em seu 

comportamento em sala de aula e, consequentemente, na avaliação da aderência do professor 

ao programa.  

Finalizando este tópico, pelo relato das professoras que constituíram o GE deste estudo, 

verificou-se, apesar de dificuldades próprias da implementação de qualquer procedimento 

novo, ganhos em termos de interação entre alunos e manejo de conflitos, relacionamento entre 

professor e alunos, autonomia, organização, planejamento e disciplina, além de mudanças no 

comportamento do próprio professor e indícios de generalização no comportamento das 

crianças. Os professores ainda mencionaram que o procedimento atuou como um facilitador 

para a aprendizagem escolar e, de forma geral, avaliaram o procedimento positivamente, a 

partir de sua percepção de benefícios às crianças, sendo que alguns ainda destacaram a 

necessidade de continuidade para benefícios maiores. 

As observações das professoras corroboram os ganhos observados nos testes de 

desempenho e na escala utilizados, cujos resultados foram apresentados em seções anteriores. 

Em acordo com Bodrova e Leong (2007), Dawson e Guare (2010), Meltzer (2010a), Rosário e 

colaboradores (2007a) e outros autores que embasaram esta pesquisa, conclui-se que as 

funções executivas podem, de fato, ser instruídas e ensinadas. Este deveria ser um dos 

objetivos centrais de currículos de Educação Infantil e mesmo nos anos iniciais do 

Fundamental, de modo a preparar estas crianças para as demandas crescentes dos anos 

escolares vindouros e da sociedade.  
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6.3.  Discussão 

 

 

6.3.1. Eficácia do programa de intervenção 

 

Duas hipóteses foram, inicialmente, lançadas no que tange aos resultados esperados a 

partir da participação das crianças na intervenção conduzida com o PIAFEx. Retomando-as, 

ambas são novamente apresentadas abaixo: 

 

- as crianças participantes da intervenção terão ganhos mais pronunciados 

em suas funções executivas do que seus colegas do grupo controle, o que 

será observado por meio de seus desempenhos em testes padronizados 

que avaliam flexibilidade cognitiva, controle inibitório e memória de 

trabalho; 

- as crianças participantes da intervenção apresentarão comportamento 

mais adaptativo em diversos contextos, o que repercutirá em melhor 

avaliação por seus pais e professores em uma medida ecológica de 

funções executivas. 

 

 De forma geral, os resultados apresentados anteriormente sustentam a afirmação de 

que ambas as hipóteses foram confirmadas. Houve, no pós em relação ao pré-teste, melhor 

desempenho do GE em alguns índices dos testes de funções executivas, assim como menor 

relato de dificuldades por seus pais e professores em um inventário de funcionamento 

executivo. Em nenhuma medida, seja nos testes de desempenho ou no inventário, houve o 

padrão inverso, ou seja, com o GC sobrepondo-se ao GE. Apesar desta constatação geral, 

verificaram-se também diferenças nos resultados em função do nível escolar, sendo que 

alguns dos testes utilizados capturaram diferenças entre os grupos em um nível, ainda que não 

no outro. Este fato pode estar atrelado a diversas variáveis, desde a adequação e sensibilidade 

do teste para avaliação de uma faixa etária particular, até diferenças nos efeitos da intervenção 

entre os níveis escolares e será endereçada em relação a cada teste específico. 

 As análises apresentadas no tópico 6.2.2.1 para o Teste de Trilhas para pré-escolares 

mostraram que para as crianças da Educação Infantil houve apenas efeito marginal de grupo 

no escore conexões na parte A do teste. Esta parte avalia aspectos relacionados à atenção, 

velocidade e busca visual, de modo que o GE parece ter tido, em relação ao GC, algum ganho 
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nestas habilidades. Ainda assim, verificou-se que o teste como um todo, e principalmente a 

parte B, parece ter sido difícil para estas crianças. Alguns protocolos foram excluídos da 

análise por apresentar pontuação zero em alguns índices de uma ou ambas as partes do teste, 

ou seja, indicativo de que as crianças não compreenderam a tarefa. É possível que o TTP não 

tenha sido um bom instrumento para avaliação do efeito da intervenção neste nível escolar ou, 

ao menos, pode-se afirmar isso em relação à versão específica utilizada neste estudo. De fato, 

em tal versão, os estímulos eram todos brancos, o que pode ter confundido as crianças, que 

não conseguiram distinguir entre estímulos de tamanhos próximos, o que pôde ser confirmado 

em alguns protocolos de avaliação. Estudos posteriores a este verificaram que a versão do 

teste em que os estímulos variam também em cor (degrade de preto até branco), e não apenas 

na dimensão tamanho, mostrou-se mais discriminativo, sendo considerado mais eficaz à 

avaliação de crianças nesta faixa etária (TREVISAN; PEREIRA, 2012).  Ainda assim, como 

foi observado nas médias e desvios-padrão dos escores do teste, o GE tendeu a ter melhores 

desempenhos e a ser mais homogêneo que o GC. Este efeito pode ser devido ao procedimento 

interventivo, ou seja, a intervenção pode ter tido um efeito de homogeneizar a distribuição dos 

resultados ao possibilitar que as crianças com piores desempenhos pudessem incrementar sua 

performance. Esse padrão ocorreu também com relação a outras medidas e será retomado a 

posteriori. 

Ainda com relação aos desempenhos no Teste de Trilhas para pré-escolares, verificou-

se que as crianças do 1º ano tiveram maior facilidade na compreensão da tarefa e a 

característica do estímulo (todos brancos, i.e., variação apenas na dimensão tamanho) pareceu 

não ser uma variável confundidora em seu desempenho. Foi verificado que o GE obteve 

desempenho significativamente superior ao GC em sequências na parte B do TTP, que além 

de atenção, velocidade e busca visual, é um índice, sobretudo, de flexibilidade cognitiva. 

Portanto, neste nível escolar, ficou evidente que a intervenção foi capaz de promover ganhos 

no desempenho em teste de flexibilidade cognitiva. Interessante observar que tanto na parte A 

quanto em conexões na parte B, os grupos GE e GC desempenharam-se de forma equivalente 

e a diferença entre os grupos apenas ficou evidente em sequências na parte B, justamente o 

índice que pode ser considerado mais complexo e que exige flexibilidade na sua resolução 

propriamente.   

Com relação ao Teste de Stroop Semântico, na Educação Infantil, o GE obteve 

melhores desempenhos na parte 2 e em termos de efeito de interferência e, marginalmente, foi 

mais lento na parte 2 do teste, o que pode ser tomado como indicativo de que estas crianças 

tendem a ponderar mais sobre a tarefa e responder menos impulsiva e mais acuradamente. Ou 
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seja, as crianças que participaram da intervenção parecem pensar mais antes de responder à 

tarefa e, consequentemente, a responder mais corretamente. Pode-se concluir destes resultados 

que a intervenção promoveu o desenvolvimento da habilidade de controle inibitório nestas 

crianças. Com relação aos grupos do 1º ano, houve efeito marginalmente significativo de 

grupo na parte 2 do TSS, com tendência a  melhor desempenho para o GE. É possível que este 

efeito tenha sido apenas marginal devido aos escores aproximaram-se muito do teto do 

instrumento, o que pode ter prejudicado a variação da amplitude dos escores e, como 

consequência, a avaliação de possíveis efeitos da intervenção. Isso pode ter sido devido ao 

instrumento ser fácil para as crianças neste nível escolar, sobretudo no pós-teste, e, em 

decorrência disso, pouco discriminativo. Ainda assim, esta tendência especificamente nesta 

parte do instrumento, que demanda controle inibitório, mostra que o GE teve maiores ganhos 

que o GC nesta habilidade. Vale também ressaltar que o GE também tendeu a apresentar 

melhor desempenho e menores desvios-padrão em relação à média em comparação ao GC, 

apresentando-se como um grupo com desempenho mais homogêneo, outro provável efeito da 

intervenção.  

Por sua vez, com relação ao Simon Task, foi possível obsevar que, entre as crianças da 

Educação Infantil, o GE apresentou melhor desempenho, em termos de escore, nos itens 

incongruentes da parte 1 do instrumento. A primeira parte é uma das mais fáceis do teste, com 

baixa demanda sobre a memória de trabalho e média demanda sobre o controle inibitório 

(DAVIDSON et al., 2006), conforme pode ser verificado no diagrama apresentado na Figura 

10. Os itens incongruentes, especificamente, são os que impõem demanda sobre a habilidade 

de inibição. Deste modo, a intervenção parece ter sido eficaz em promover o desenvolvimento 

do controle inibitório nas crianças do GE, porém, seus efeitos podem ter sido limitados, uma 

vez que não foram observadas diferenças entre os grupos em outras partes do instrumento, 

que demandam para além do controle inibitório, também memória de trabalho. É possível que 

a intensidade ou duração da intervenção tenham sido insuficientes para gerar ganhos maiores, 

que pudessem se generalizar e transferir para os resultados em outras partes do teste. 

Dentre as crianças do 1º ano, o GE obteve maiores desempenhos em relação ao GC nos 

itens congruentes na parte 1, além de tendência a maior pontuação total na parte 1 do ST. O 

melhor desempenho nos itens congruentes pode refletir maior capacidade de atenção, uma vez 

que as demandas de memória de trabalho e inibição são mínimas neste tipo de item. Maior 

demanda de inibição, ainda que com carga mínima sobre memória de trabalho, pode ser 

encontrada na parte 1 do teste (escore total), no qual, o GE apresentou tendência a uma maior 

ganho em relação ao GC. Estes resultados sugerem que o GE obteve ganhos superiores ao GC 
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em medidas de atenção e controle inibitório. Essa conclusão recebe corroboração dos 

desempenhos dos grupos nas medidas de interferência. O GE apresentou uma tendência a 

menor custo frente a itens incongruentes, ou seja, menor efeito de interferência na parte 2 do 

ST, que impõe alta demanda sobre o controle inibitório (Figura 10). Interessantemente, esta 

parte do teste foi a mais difícil para as crianças desta amostra; ambos os grupos tenderam a 

errar mais estes itens do que outras partes do teste. É uma observação importante de que as 

crianças do GE apresentaram alguns ganhos também na parte que foi a mais complexa do 

teste. Já com relação ao escore de interferência na parte 1, o GE tendeu a apresentar valores 

negativos, ainda que bastante próximos de zero, como seria esperado, visto que o índice é 

dado por ‘escore em itens incongruentes - escore em itens congruentes’. O GC apresentou 

índices positivos, indicando que tendeu a cometer mais erros nas condições congruentes, 

padrão que pode ser atribuído à desatenção ou falha em manter a regra da tarefa.  

No que tange às medidas de tempo, o GE foi mais lento na resolução dos itens 

incongruentes da parte 2 do ST, o que pode ser tomado como indicativo de que as crianças 

passaram a ponderar mais e a responder menos impulsivamente a itens mais complexos, 

pensando mais antes de emitir uma resposta. Ao lado disso, o GE obteve menor efeito de 

interferência em termos de escore nesta parte do teste, com significância significativa 

marginal. Como consequência do desempenho mais lento neste item, o GE obteve maior 

tempo de interferência nesta parte do teste. Por outro lado, o GC tendeu a ser mais lento na 

resolução dos itens congruentes e, como consequência, apresentou um tempo de interferência 

negativo. Ao lado disso, cabe lembrar que o GC também cometeu mais erros neste tipo de 

item, o que reforça a hipótese de que esse grupo apresentou dificuldade em manter a regra da 

tarefa.  

Sumariamente, as diferenças entre grupos tenderam a se concentrar na parte 1 do teste 

para as crianças da Educação Infantil e nas partes 1 e 2, para as do 1º ano. Ou seja, nenhuma 

diferença entre os grupos foi evidenciada na parte 3 do Simon Task, que, segundo Davidson e 

colaboradores (2006), pode ser considerada mais complexa, impondo demanda não apenas 

sobre o controle inibitório, mas também sobre a memória de trabalho. Isso, no entanto, não 

significa dizer que as crianças não tiveram ganhos em memória de trabalho, o que só poderia 

ser afirmado perante uso de uma medida simples, mais “pura” desta habilidade. Na última 

parte do Simon Task, há demanda sobre mais de uma habilidade executiva (minimamente 

inibição e memória de trabalho), sendo que não é possível identificar com clareza o porquê de 

ganhos não terem sido revelados nesta parte do teste. Uma hipótese é a de que esse achado se 

deve à memória de trabalho propriamente, ou seja, a intervenção não teria promovido ganhos 
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nesta habilidade. Outra, no entanto, reporta que a tarefa é mais complexa não devido à carga 

de memória de trabalho, mas sim à demanda sobre diversas habilidades simultaneamente; 

assim, a ausência de diferenças entre os grupos não estaria atrelada à habilidade de memória 

de trabalho das crianças em si, mas sim em sua capacidade de integrar diversas habilidades 

para atuar em um contexto mais complexo. Como será visto posteriormente, com base nos 

resultados do inventário utilizado, algum ganho de memória de trabalho foi revelado pelo 

relato de pais e professores, de modo que a segunda hipótese apresentada acima parece mais 

plausível. Assim, apesar de GE de ambos os níveis escolares apresentarem ganhos em seu 

desempenho como resultado da intervenção, os resultados sugerem a possibilidade de que a 

intensidade ou duração da intervenção tenham sido insuficientes para gerar ganhos maiores, 

que pudessem se generalizar e transferir para os resultados em outras partes do teste, que 

mensuram também a memória de trabalho por meio de uma tarefa complexa. 

A partir dos resultados nos testes de desempenho, verificou-se que a intervenção foi 

eficaz em produzir alguns ganhos em habilidades das funções executivas nos grupos 

experimentais de ambos os níveis escolares. Os ganhos foram evidentes em controle inibitório 

e atenção nas crianças da Educação Infantil e em controle inibitório, atenção e flexibilidade 

cognitiva para as do 1º ano do Ensino Fundamental. Portanto, a intervenção gerou ganhos a 

estas habilidades que foram transferidos a situações diferentes daquelas utilizadas na própria 

intervenção, a exemplo dos testes de desempenho. Porém, seria ainda pertinente verificar a 

ocorrência de ganhos em tarefas do dia-a-dia, conforme relato de pais e professores. Para 

tanto foi utilizada uma medida ecológica de funcionamento executivo, o IFEI.  

Para as crianças da Educação Infantil, não houve resposta dos professores ao IFEI e a 

aderência dos pais foi pequena, sobretudo para o GE. Isso impossibilitou a análise conjunta 

dos resultados e, considerando apenas as respostas dos pais, não houve diferenças entre os 

grupos GC e GE. De fato, dentre as crianças do 1º ano também não houve diferenças entre os 

grupos quando foram considerados somente os protocolos respondidos pelos pais, assim como 

apenas pelos professores. Porém, quando considerados em conjunto, relato de pais e 

professores, foi observado ganho da intervenção para o GE, significativo para planejamento e 

marginalmente significativo para memória de trabalho e funcionamento executivo de forma 

geral. O efeito sobre planejamento é interessante, visto que é uma habilidade complexa e que 

envolve outras habilidades executivas, entre elas memória de trabalho, flexibilidade, atenção e 

mesmo inibição (DIAS; SEABRA, 2012, LEZAK et al., 2004). Além, o PIAFEx endereça 

fortemente a habilidade de planejamento e organização, incentivando a instrução e a aplicação 

destas habilidades em diversificadas atividades e contextos.  
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Apesar de poucos efeitos revelados sobre a pontuação na IFEI, o que pode ter sido 

devido à dificuldade de pais e professores em avaliar as habilidades solicitadas, algumas 

tendências foram observadas. O GE tendeu a apresentar menor pontuação, portanto menor 

comprometimento ou dificuldade, em todas as facetas avaliadas pelo IFEI, em relação ao GC 

no pós-teste e, ao lado disso, apresentou menores desvios-padrão, ou seja, apresentou-se mais 

homogêneo, conforme relato de ambos, pais e professores, individual e conjuntamente. Estes 

resultados sugerem que a intervenção foi eficaz em produzir ganhos nas habilidades 

executivas que foram generalizados para outras atividades do dia-a-dia, conforme relato de 

pais e professores. 

Deste modo, como fora hipotetizado, o grupo participante da intervenção apresentou 

ganhos superiores ao controle em algumas das habilidades executivas consideradas, tanto 

quando avaliadas por meio de testes de desempenho, quanto quando mensuradas por meio de 

um instrumento funcional, a partir do relato de pais e professores. Cabe aqui lembrar que o 

estudo contemplou a avaliação de construtos que deveriam mostrar ganhos diretos e mais 

expressivos da intervenção (funções executivas), construtos que poderiam ter ganhos 

secundários e menos expressivos (vocabulário) e aqueles que não deveriam mostrar ganhos a 

partir da participação da criança no programa (velocidade de nomeação). De fato, como fora 

hipotetizado, ao lado dos ganhos revelados nas funções executivas, houve ganho na 

habilidade de vocabulário, ainda que apenas para o 1º ano, e nenhum ganho, como esperado, 

foi observado para a medida de velocidade de nomeação. Ganhos sobre a habilidade de 

vocabulário foram também relatados nos estudos de Bodrova e Leong (2003) e na revisão de 

Diamond e Lee (2011) e Rosário, Costa e colaboradores (2007) também relataram relação 

entre funções executivas e desempenho escolar, incluindo performance em língua portuguesa. 

Por outro lado, a ocorrência de ganho generalizado para todas as medidas, incluindo a 

velocidade de nomeação, poderia ser tomado como indicativo de que os efeitos obtidos seriam 

devidos a variáveis estranhas (motivação dos professores, por exemplo) e não da efetividade 

da intervenção em si.  

Destarte, corroborando a literatura da área (DAWSON; GUARE, 2010; MELTZER, 

2010b; MELTZER; BASHO, 2010; ROSÁRIO et al., 2007b), o estudo mostrou que é 

possível desenvolver e engajar processos executivos em sala de aula. Especificamente neste 

estudo, foi possível também demonstrar a efetividade da intervenção conduzida em níveis 

escolares tão diferentes, em termos de estrutura, organização e conteúdo, quanto pré-escola e 

o 1º ano do Ensino Fundamental. É digno de nota que o GC permaneceu com as atividades 

regulares de seu nível escolar, de modo que o GE não foi comparado a um grupo sem 
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estimulação alguma. Esse fato reforça ainda mais os resultados e as tendências aqui 

evidenciados, pois mostra que o PIAFEx pôde incrementar as habilidades executivas dos 

participantes para além do que seria esperado no curso de um ano de escolarização.  

Tal como nos estudos de Diamond e colaboradores (2007) e Barnett e colaboradores 

(2008), foi constatado que a participação no programa interventivo, conduzido pelas próprias 

professoras, levou a ganhos significativos nas funções executivas que se generalizaram e 

transferiram para novas atividades, diferentes daquelas conduzidas em sala de aula, i.e., testes 

de desempenho no caso do estudo de Diamond e colaboradores e escalas preenchidas por pais 

e professores, no caso do estudo de Barnet e colaboradores.  

O estudo de Diamond e colaboradores (2007), especificamente, foi conduzido com 

crianças com idade média de cinco anos que participaram de um ou dois anos de intervenção 

com o programa Tools of the Mind. Naquele estudo, as crianças participantes do grupo 

experimental obtiveram melhores desempenhos nos testes de funções executivas utilizados, o 

Flanker Task, que avalia controle inibitório e o Dots Task, uma versão do Simon Task 

utilizado nesta tese. Os testes foram aplicados ao final do segundo ano do estudo (um menor 

grupo de crianças entrou no grupo experimental após o primeiro ano do estudo, participando 

do programa por um ano). Os pesquisadores relataram ganhos em funções executivas para as 

crianças das classes do Tools of the Mind, porém, os ganhos foram mais evidentes conforme 

maior a demanda executiva da tarefa. No caso do Dots Task, por exemplo, a maior diferença 

entre grupos se deu na parte equivalente à 3 do Simon Task descrito no presente estudo, com 

demanda sobre o controle inibitório e a memória de trabalho. No entanto, na presente 

pesquisa, o padrão inverso foi observado. Ou seja, foram encontrados alguns ganhos da 

intervenção, porém eles tenderam a se concentrar nas partes mais fáceis do teste e nenhum 

efeito foi revelado na parte 3, teoricamente mais complexa. Uma explicação possível remete 

ao período da intervenção. Pode-se considerar que o período da intervenção nesta pesquisa 

tenha sido insuficiente para levar a ganhos maiores, que pudessem, por exemplo, repercutir 

nas tarefas mais complexas do Simon Task, que exigem não apenas uma habilidade executiva, 

mas a atuação integrada de mais de uma delas. De fato, cabe lembrar que na presente pesquisa 

o período de intervenção propriamente (não considerando os períodos de pré e pós-teste) foi 

de três a quatro meses, ao passo que no estudo de Diamond e colaboradores (2007) foi de dois 

anos, com extenso treinamento de professores que, apesar de continuado ao longo do estudo, 

fora iniciado antes do início do ano letivo. Porém, cabe ainda lembrar que, pelo padrão de 

desempenho das crianças deste estudo, a parte do teste que ofereceu maior dificuldade foi a 

segunda e não a terceira. E, na segunda parte do teste, o GE do 1º ano apresentou maior tempo 
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de resposta aos itens incongruentes e tendência a menor efeito de interferência em termos de 

escore; ou seja, apresentou ganhos no desempenho na parte que, para esta amostra, foi a mais 

difícil do teste. 

Ainda de acordo com o estudo pioneiro de Diamond e colaboradores (2007), não foram 

identificadas grandes diferenças entre os desempenhos das crianças que participaram um ou 

dois anos no Tools of the Mind. Estas crianças com participação de um ano no programa 

foram incluídas no grupo experimental no início do segundo ano do estudo e os autores 

justificam que por ser tão diversamente distinto dos currículos, programas e abordagens 

tradicionais, considera-se o período de aproximadamente um ano para que os professores 

possam ser treinados antes se serem considerados como proficientes no currículo Tools of the 

Mind. Assim, durante o primeiro ano do estudo, os professores estariam ainda em fase de 

aprendizagem do programa e os próprios autores consideram seu primeiro ano de intervenção 

como “imperfeito” (p. 14). Isso explicaria por que as crianças que ingressaram no estudo no 

segundo ano, apesar de participar de um ano da intervenção, não apresentam grandes 

diferenças em relação às crianças que participaram dois anos.  

Este fato atribui ainda maior relevância aos resultados encontrados após intervenção 

com o PIAFEx, pois com apenas três a quatro meses de intervenção, ganhos já foram 

identificados na performance das crianças. É possível que com maior período de intervenção, 

os ganhos observados nas partes mais simples do Simon Task possam também ser 

evidenciados na parte mais complexa do teste. Ainda, outro ponto de merecido destaque 

refere que, na presente pesquisa, o desempenho das crianças no pré-teste foi controlado para 

análise do efeito da intervenção, enquanto que no estudo de Diamond e colaboradores (2007) 

não foi realizado pré-teste, uma limitação importante e que foi suprida na presente pesquisa. 

Os resultados aqui relatados também vão ao encontro das conclusões de Diamond e Lee 

(2011) acerca da eficácia dos programas complementares, a exemplo do PIAFEx, na 

promoção das funções executivas. Tal como o programa PATH, apresentado pelas autoras, as 

crianças dos grupos experimentais deste estudo apresentaram melhores desempenhos em 

controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Ao mesmo tempo, este estudo estende os achados 

de autores como Rosário, Costa e colaboradores (2007). Em seu estudo com crianças de cinco 

anos, os autores verificaram que aquelas que participaram de seu programa ‘Sarilhos do 

Amarelo’ foram capazes de utilizar as estratégias implementadas em outras atividades, ainda 

que em contexto de sala de aula. Neste estudo, para além de reproduzir as estratégias em 

contexto de sala de aula, observou-se generalização e transferência dos ganhos para situações 
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diferentes das implementadas durante a intervenção, com ganhos no desempenho em testes 

padronizados e, no caso das crianças do 1º ano, em tarefas do dia-a-dia.  

Um ponto que merece ser retomado refere-se à constatação, em diversos escores e 

instrumentos, de que, mesmo quando não houve diferenças significativas entre os grupos, 

houve maior média de desempenho para o GE, associado a menor desvio-padrão da 

distribuição neste grupo. Isso ocorreu nos desempenhos no Teste de Trilhas para pré-escolares 

para as crianças de ambos os níveis escolares, Teste de Stroop Semântico para as crianças de 

1º ano e Inventário de Funcionamento Executivo Infantil também para as crianças de 1º ano, 

considerando os relatos de pais e professores, individual e conjuntamente. A hipótese 

explicativa tomada para compreender estes resultados foi de que a intervenção poderia 

homogeneizar os desempenhos dos grupos experimentais ao possibilitar que crianças com 

piores habilidades executivas pudessem ter ganhos nestas habilidades. Este entendimento 

recebe respaldo da conclusão da revisão de Diamond e Lee (2011). Para as autoras, são as 

crianças com piores habilidades executivas aquelas que mais podem se beneficiar das 

intervenções. 

Deste modo, este estudo evidenciou a eficácia do PIAFEx em promover ganhos sobre as 

funções executivas de crianças pré-escolares e do 1º ano do Ensino Fundamental em 

intervenção por período de três a quatro meses. Especificamente, houve ganhos em atenção, 

inibição e flexibilidade, conforme avaliado pelos testes de desempenho, e planejamento e 

memória de trabalho, conforme relato de pais e professores. Ou seja, os ganhos obtidos 

podem ser considerados relativamente globais, uma característica das intervenções baseadas 

em abordagens de currículos escolares, programas complementares (como é o caso do 

PIAFEx) ou artes marciais e práticas contemplativas. Os efeitos destes tipos de intervenção, 

de forma geral, parecem maiores e mais generalizáveis em comparação aos treinos cognitivos, 

uma vez que, pela sua própria forma de implementação, endereçam as habilidades executivas 

mais globalmente (DIAMOND; LEE, 2011). Estes resultados são também consistentes com 

os relatos das professoras obtidos por meio das entrevistas. A intervenção foi eficaz em ambos 

os níveis escolares, podendo ser flexivelmente adaptada às diferentes estruturas e 

administrada em conjunto com conteúdos escolares diversos. Não é possível especificar 

facilmente se e em qual nível escolar os ganhos da intervenção foram mais robustos. Isso é 

dificultado pelo fato do Teste de Trilhas para pré-escolares ter sido complexo às crianças da 

Educação Infantil (é possível que elas tivessem se desempenhado melhor com a versão em 

cores, que minimiza a demanda sobre discriminação visual, que foi um confundidor) e pela 

baixa aderência dos pais e negativa dos professores quanto ao preenchimento do IFEI neste 
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mesmo nível escolar. Assim, a despeito de ganhos terem sido observados em ambos os níveis 

escolares, permanece para estudos futuros aferir o efeito diferencial do PIAFEx aplicado a 

crianças com diferentes idades e em diferentes níveis de escolaridade. Apesar disso, os 

resultados corroboram argumento de Diamond (2012), de que as funções executivas podem 

ser estimuladas e desenvolvidas em diferentes idades. Também, cabe lembrar que o GC 

permaneceu com todas as atividades regulares próprias de seu nível escolar, de modo que o 

GE não foi comparado a um grupo sem estimulação. Isso torna ainda mais relevantes os 

resultados apresentados, pois mostra que o desenvolvimento promovido pelo PIAFEx 

sobrepô-se àquele promovido pelo currículo regular. 

Dada a relevância das funções executivas para o sucesso acadêmico e aprendizagem 

(BODROVA; LEONG, 2007; DAWSON; GUARE, 2010; MELTZER, 2010a, 2010b), sendo 

reconhecido seu papel nas competências aritmética e de leitura (DIAS; SEABRA, em 

preparação; DIAS; TREVISAN, 2011), assim como para o funcionamento adaptativo do 

indivíduo e na resolução de problemas ao longo da vida (DIAMOND et al., 2007; 

GAZZANIGA et al., 2006; ROSÁRIO et al., 2007a), é de supra importância disponibilizar 

procedimento eficazes que possam contribuir à promoção destas habilidades. É ainda possível 

que os ganhos promovidos pela implementação do PIAFEx tenham repercussões para outras 

áreas e habilidades, com efeitos sobre a aprendizagem, comportamento e índices de saúde 

mental, como a presença de indicadores de desatenção e hiperatividade por exemplo. Estudos 

já estão sendo delineados para investigar longitudinalmente esta questão. A hipótese de que os 

efeitos da intervenção se estenderão a outras áreas e habilidades recebe respaldo da literatura 

e é teoricamente consistente: crianças com maior habilidade de focar a atenção, de inibir 

comportamentos disruptivos ou de manipular informações mentalmente poderão se beneficiar 

destas habilidades na aprendizagem de novas informações, para inibir comportamentos 

inadequados, entre outras. Cabe lembrar que, em acordo com a conclusão de Diamond e Lee 

(2011), mesmo pequenos ganhos em habilidades de autorregulação podem promover 

mudanças substanciais na distribuição dos resultados e produzir alterações importantes em 

índices de aprendizagem, saúde e comportamento.  

 Em suma, os resultados obtidos após poucos meses de intervenção mostram que o 

ambiente pode, de fato, impactar e estimular as habilidades executivas (BERNIER et al. 2012; 

DAWSON; GUARE, 2010; TSUJIMOTO, 2008) e que mesmo crianças saudáveis, ou seja 

sem nenhum quadro diagnóstico, podem ser beneficiadas, o que ilustra que é possível 

fomentar o desenvolvimento destas habilidades dentro de uma concepção neuropsicológica 
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preventiva. Ou seja, tal como sintetizado por Meltzer (2010a), o ensino explícito e sistemático 

das habilidades executivas pode ser profícuo a todos os estudantes. 

 

 

6.3.2. Efeito de variáveis sócioeconomicas, individuais e da escola sobre o 

desempenho em testes de funções executivas 

 

 De modo complementar aos dois objetivos principais desta tese, desenvolver o 

programa interventivo e verificar sua eficácia, buscou-se também investigar se e quais 

variáveis poderiam exercer influência sobre o desempenho das crianças nos testes de funções 

executivas. Por esta ser uma análise exploratória, não foram lançadas hipóteses específicas 

sobre estes resultados. Hipotetizou-se, de modo geral, que diversas variáveis ambientais 

poderiam figurar associadas aos desempenhos das crianças nas medidas executivas. 

Para condução destas análises, os grupos foram considerados separadamente, haja vista 

que os grupos foram submetidos a diferentes condições (intervenção) e seria possível que, em 

virtude da participação na intervenção, outras variáveis tivessem contribuição relativa 

diferenciada ao desempenho de ambos os grupos. O uso de um escore composto para esta 

análise não se mostrou viável, uma vez que a solução fatorial encontrada a partir de análise 

fatorial exploratória não foi considerada satisfatória. Por este motivo, foram mantidas como 

variáveis dependentes para as regressões os escores de cada teste, sendo selecionados os 

índices que representassem maiores demandas sobre as funções executivas. A literatura tem 

corroborado a noção de que o ambiente exerce influência importante sobre o desenvolvimento 

das funções executivas (BERNIER et al., 2012; BIBOK et al., 2009; DIAMOND, 2012; 

HAMMOND et al., 2012; LAHAT et al., 2010; OH; LEWIS, 2008; SMIRNOVA; 

GUDAREVA, 2004 apud BODROVA; LEONG, 2007) e, partindo desta premissa, faz-se 

pertinente tentar compreender quais variáveis poderiam explicar o desempenho em quais 

habilidades, aspecto ainda não explorado em estudos nacionais.  

No caso do Teste de Trilhas para pré-escolares, observou-se que as variáveis 

escolaridade do pai e número de irmãos, seguido por efeito marginal da renda familiar e 

escolaridade da mãe figuraram como preditores significativos do desempenho no teste para o 

grupo controle. A inserção da variável aderência do professor ao PIAFEx, aqui representando 

um índice de o quanto a postura do professor estimula as funções executivas em sala de aula, 

mostrou que esta variável possui poder de predição superior ao número de irmãos e 

escolaridade da mãe e pode mesmo sobrepor os efeitos da renda familiar, que deixou de 
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integrar o modelo da regressão, considerando apenas o GC. Na terceira análise, com a 

inserção da medida de desempenho no pré-teste, verificou-se que escolaridade do pai, número 

de irmãos, aderência do professor ao programa, desempenho no pré-teste e marginalmente a 

escolaridade da mãe continuam sendo preditores significativos do desempenho das crianças 

do GC em teste de flexibilidade cognitiva ao término do ano letivo. Para o GE, somente esta 

terceira regressão mostrou ajuste significativo e apenas o desempenho prévio e a idade 

compuseram o modelo explicativo.  

Sumariamente, foi possível observar que, de fato, as variáveis socioeconômicas, 

familiares, individuais e da escola/professor exerceram efeito diferencial sobre o desempenho 

das crianças dos grupos GC e GE. No GC pode-se observar a influência de uma série de 

variáveis sobre o desempenho das crianças. Por exemplo, crianças com maior número de 

irmãos tenderam a ter melhor desempenho no instrumento de flexibilidade. Isso pode ser 

devido ao fato de que essas crianças, no convívio familiar, são expostas a situações que 

podem demandar mais desta habilidade, seja na brincadeira ou nos cuidados com irmãos, por 

exemplo. Em seu estudo, Bernier e colaboradores (2012) não encontraram relação entre 

número de irmãos e desempenho em tarefas de resolução de conflitos e controle de impulsos, 

porém os autores avaliaram um grupo de crianças de um até seus três anos de idade. Assim, é 

possível que apenas em crianças mais velhas, como na presente pesquisa, as interações das 

crianças com seus irmãos possam ter qualquer relação com o desenvolvimento de suas 

funções executivas. 

Também foi constatado que filhos de mães com maior escolaridade e de famílias com 

maior renda tendem a desempenhar-se melhor. Porém, na direção oposta, crianças com pais 

com maior escolaridade tiveram piores desempenhos. É possível que outras variáveis estejam 

mediando este achado, tais como o suporte, estilo e interações parentais, porém esta questão 

permanece aberta para estudos futuros. Pode-se hipotetizar ainda que este resultado reflita um 

viés amostral. A aderência do professor ao programa também figurou como um preditor 

significativo do desempenho. Sua inserção no modelo sugere que a postura do professor em 

promover funções executivas em sala de aula está, de fato, relacionada ao melhor desempenho 

de seus alunos em teste de flexibilidade cognitiva e que esta variável pode mesmo sobrepor 

efeitos da renda familiar, um achado bastante relevante. Além, o desempenho prévio das 

crianças manteve-se como preditor de sua performance ao término do ano escolar, crianças 

que ingressaram com melhor habilidade de flexibilidade, tendem a encerrar o ano também 

com melhor habilidade. 



205 

 

A associação entre nível socioeconômico e desempenho em testes de funções executivas 

já foi demonstrada em outros estudos, tanto com crianças em idade pré-escolar (NOBLE et 

al., 2005), quanto em idades ainda mais precoces, com crianças de três anos (BERNIER et al., 

2012). Os achados da presente pesquisa, porém, mostram que apesar do nível socioeconômico 

integrar inicialmente o modelo da regressão, seu efeito é em parte suplantado pela postura do 

professor. Nenhum estudo que considere esta variável foi encontrado na revisão da literatura, 

porém, pode-se tentar compreender seu efeito por analogia à postura ou suporte oferecido à 

criança pelos pais. Evidências sugerem que, em crianças com idades precoces, até 

aproximadamente três ou quatro anos, a forma de interação e o tipo de suporte oferecido pelos 

pais pode promover o desenvolvimento de suas funções executivas (BIBOK et al.,2009; 

HAMMOND et al., 2012). Assim, derivando estas conclusões para os achados em relação ao 

professor, poder-se-ia inferir que a interação que o professor estabelece com a criança em sala 

de aula e o tipo de suporte que ele provê podem facilitar, ou não, a promoção das funções 

executivas das crianças, no caso deste estudo, com idades entre seis e sete anos (idade no pós-

teste). Assim, enquanto Bernier e colaboradores (2012) concluíram que as relações 

estabelecidas entre pais e criança têm um papel relevante no desenvolvimento precoce das 

funções executivas em sua amostra de crianças de um a três anos de idade, os achados deste 

estudo sugerem que a postura do professor pode ter um papel importante no desenvolvimento 

das habilidades executivas, mais especificamente da flexibilidade, em crianças entre cinco e 

sete anos de idade. 

Por outro lado, para o GE, verificou-se que apenas o desempenho prévio e a idade 

figuraram como preditores significativos do desempenho no Teste de Trilhas para pré-

escolares, sendo que nas análises anteriores, nenhuma variável pode explicar de modo 

significativo o desempenho das crianças. Ou seja, neste grupo, as variáveis socioeconômicas, 

familiares e da escola/professor que integraram os modelos explicativos do desempenho do 

GC parecem não contribuir de modo significativo ao desempenho do GE. Uma hipótese 

possível seria de que a participação na intervenção possa ter promovido mudanças na 

distribuição dos desempenhos de modo a sobrepor possíveis efeitos das variáveis 

socioeconômicas, familiares e atreladas à escola/professor. Ainda que essa interpretação 

pareça ter algum suporte dos resultados encontrados, ela deve ser considerada com cautela.  

No tocante ao desempenho no Teste de Stroop Semântico, apenas o desempenho prévio 

e o gênero figuraram como preditores significativos da performance das crianças, o que se deu 

apenas para o GC. Ou seja, neste grupo, crianças com melhores desempenhos no início do 

estudo continuaram a ter melhores desempenhos ao fim do ano letivo e as meninas tenderam a 
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desempenhar-se melhor que os meninos. Para o GE, nenhum modelo explicativo foi 

evidenciado, mostrando que as variáveis consideradas na regressão não podem predizer o 

desempenho deste grupo no Teste de Stroop Semântico. Este fato guarda relações com os 

achados em relação ao Teste de Trilhas para pré-escolares e oferece algum suporte para a 

hipótese de que a participação na intervenção poderia sobrepor os efeitos de outras variáveis, 

neste caso, do desempenho prévio e do gênero.  

Ainda com relação ao Teste de Stroop Semântico e considerando o GC, é interessante 

observar que diversas variáveis que integraram o modelo explicativo para a habilidade de 

flexibilidade, mensurada com o Teste de Trilhas para pré-escolares, não mostraram nenhuma 

relação com desempenho em inibição. Uma possível explicação é a de que, em ambos os 

níveis escolares, as crianças desempenharam relativamente bem no teste, com a média dos 

grupos próxima ao teto do instrumento. De fato, apesar de diferenças entre os grupos, a 

variância intra-grupos não foi grande (cabe lembrar que na análise de regressão os grupos 

foram considerados separadamente). Isso pode ter limitado a variabilidade dos resultados e, 

como consequência, o estabelecimento de relações com as diversas variáveis preditoras.  

Este ocorrido pode estar atrelado ao fato de a habilidade de inibição ser a primeira a 

emergir, iniciando seu desenvolvimento já por volta do primeiro ano de vida (DAWSON; 

GUARE, 2010), sendo que crianças por volta de quatro a cinco anos de idade já são capazes 

de inibir comportamentos inadequados e orientá-los às demandas e regras sociais 

(BODROVA; LEONG, 2007). Ou seja, para as crianças da presente pesquisa, com seis e sete 

anos na ocasião da avaliação pós-teste, o Teste de Stroop Semântico pode ter oferecido pouca 

dificuldade. É possível que as variáveis socioeconômicas, familiares e da escola/professor 

consideradas possuam maior contribuição ou exerçam maior influência sobre a habilidade de 

inibição em fases mais precoces do desenvolvimento. Já em relação à flexibilidade cognitiva, 

há algumas evidências que sugerem que as crianças seriam mais hábeis nesta habilidade 

apenas por volta de cinco anos (GARCÍA-MOLINA et al., 2009), portanto os efeitos das 

diversas variáveis preditoras consideradas poderia, de fato, ser mais evidente sobre esta 

habilidade, considerando a faixa etária das crianças deste estudo, tal como foi observado em 

relação ao desempenho no Teste de Trilhas para pré-escolares.  

Com relação ao desempenho nos índices do Simon Task, apenas um modelo mostrou 

ajuste adequado, considerando o desempenho na parte 1, mais fácil do teste, para o GC. 

Nenhum modelo explicativo foi adequado para o GE, assim como para o GC nas demais 

partes do teste. No único modelo evidenciado, apenas a idade apresentou-se como preditor do 

desempenho na parte 1 do teste, que avalia controle inibitório, resultado similar ao encontrado 



207 

 

em relação ao Teste de Stroop Semântico. Considerando os demais índices do teste, nenhuma 

variável mostrou poder preditivo sobre o desempenho das crianças. Analisando as partes 1 e 2 

do Simon Task, que mensuram basicamente o controle inibitório, a mesma hipótese 

explicativa levantada em relação aos achados no Teste de Stroop Semântico poderia ser 

aplicada, i. e., de que, por desenvolver-se mais precocemente, a influência das variáveis 

socioeconômicas, familiares e da escola/professor poderia ser relativamente maior em idade 

mais precoces. Porém, essa explicação não se aplica à parte 3 do teste que exige não apenas 

inibição, mas também memória de trabalho (DAVIDSON et al., 2006). Ainda assim, pode-se 

verificar pelas tabelas de estatísticas descritivas do pós-teste que os desempenhos foram 

relativamente elevados, em geral com médias próximas a 0,9 (variação de 0 a 1) no teste, o 

que pode ter minimizado a variabilidade de desempenho e limitado o estabelecimento de 

relações. Novamente, é possível que em crianças mais jovens do que as que compuseram a 

amostra deste estudo, as influências de fatores socioeconômicos, familiares e da 

escola/professor sejam reveladas. Estudos futuros devem tentar identificar e compreender as 

possíveis relações e influências destas variáveis. 

Sumariamente, os achados aqui relatados mostraram que variáveis socioeconômicas e 

familiares, como a renda familiar e escolaridade dos pais, individuais, como desempenho 

prévio, e da escola/professor, como a postura do professor em sala de aula (aderência ao 

programa) parecem estar relacionadas e podem predizer o desempenho das crianças em tarefa 

de flexibilidade cognitiva. No entanto, levantou-se a hipótese de que a ocorrência da 

intervenção poderia, ao menos em parte, suplantar o efeito dos fatores socioeconômicos, 

familiares e escolares considerados. Este achado corrobora a discussão anterior, acerca da 

eficácia do procedimento interventivo, e reafirma sua eficácia em minimizar as disparidades 

relacionadas a estas diversas variáveis (DIAMOND, 2012).  

Por outro lado, não foi identificada contribuição das variáveis socioeconômicas, 

familiares e escolares sobre os desempenhos nas medidas de controle inibitório, tanto em 

relação ao Teste de Stroop Semântico, em que apenas gênero e desempenho prévio mostraram 

algum efeito, quanto ao Simon Task, em que apenas a idade relacionou-se ao desempenho na 

parte 1 do teste, em ambos os casos apenas para o GC. Mesmo sendo em amostra de crianças 

mais jovens, com três anos de idade, também Bernier e colaboradores (2012) não encontraram 

evidências de suas variáveis familiares (interação pais-criança e ligação afetiva) como 

preditores significativos do controle de impulsos, apesar da qualidade da ligação afetiva ser 

preditor significativo da resolução de conflito. Ou seja, é possível que diferentes variáveis, de 

fato, se relacionem e influenciem diferentes habilidades. Obviamente estes resultados também 
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estão atrelados aos testes específicos utilizados. Ainda assim, com base nos estudos sobre 

desenvolvimento das funções executivas (BODROVA; LEONG, 2007; DAWSON; GUARE, 

2010; GARCÍA-MOLINA et al., 2009) e na constatação de que essas habilidades seguem 

trajetos de desenvolvimento distintos (DAVIDSON et al., 2006; DIAS, 2009), sugere-se que 

fatores socioeconômicos, familiares, individuais e da escola/professor podem influenciar o 

desenvolvimento da flexibilidade cognitiva em crianças com idades entre cinco a seis e seis a 

sete anos, ao passo que a contribuição relativa destas diversas variáveis à habilidade de 

inibição pode ser maior em idades precoces. Seria pertinente que pesquisas endereçassem essa 

questão e investigassem quais variáveis e em que períodos específicos podem influenciar o 

desenvolvimento das distintas habilidades integradas sob o conceito de funções executivas. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Dois foram os objetivos principais desta tese: 

 

I) Desenvolver um programa de intervenção para promover funções 

executivas em crianças pré-escolares e no primeiro ano do Ensino 

Fundamental e 

II) Investigar a eficácia do programa de intervenção. 

 

 Desta forma, ambos os objetivos foram abordados e alcançados, com resultados 

satisfatórios. Atividades para o programa de intervenção foram desenvolvidas, sistematizadas, 

avaliadas por juízes, revisadas e originaram a versão final do PIAFEx. Após, a eficácia do 

programa foi investigada em um delineamento quase-experimental, tendo sido evidenciados 

ganhos aos grupos participantes da intervenção de ambos os níveis escolares, Educação 

Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental. Interessantemente, os ganhos da intervenção foram 

detectados por meio de tarefas diferentes daquelas utilizadas no próprio programa 

interventivo, cuja abordagem é ecológica. Assim, ganhos em habilidades das funções 

executivas foram observados em testes padronizados de desempenho e, para as crianças de 1º 

ano, também em uma medida funcional, uma escala respondida por pais e professores. 

De modo complementar, o estudo retratou as influências socioeconômicas, familiares, 

individuais e de variáveis da escola/professor sobre o desenvolvimento das habilidades 

executivas. Verificou-se que as influências destas variáveis podem ser diferentes quando 

consideradas diferentes medidas de funções executivas e, em alguns casos, figurou a hipótese 

de que a participação na intervenção com o PIAFEx poderia mesmo suplantar efeitos de 

variáveis de distintas naturezas. Análise das entrevistas conduzidas com os professores dos 

grupos experimentais corroborou os achados das análises de efeito da intervenção. As 

professoras relataram ganhos principalmente em interação entre as crianças, autonomia, 

organização, planejamento, disciplina, além de mudanças em seu próprio comportamento. 

Destacaram a dificuldade em conciliar as atividades do programa com o conteúdo escolar, 

porém, provável resultado da aprendizagem do programa no decorrer do estudo, também 

mencionaram a possibilidade de integração e adaptação das atividades ao currículo escolar. 

 Assim, retomando a questão feita na introdução desta tese: Seria possível adotar uma 
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abordagem preventiva em neuropsicologia/psicologia cognitiva? Parte desta pergunta pode ser 

agora respondida: Sim! É possível, por meio de um programa padronizado, promover o 

desenvolvimento das habilidades executivas em crianças saudáveis entre cinco e seis anos. A 

segunda parte imbuída nesta questão permanece para estudos longitudinais futuros que 

possam investigar o potencial preventivo desta intervenção sobre comportamento e 

aprendizagem, por exemplo. 

À guisa de finalização, cabe mencionar as principais limitações do presente estudo, 

sobretudo o curto período de intervenção, de três a quatro meses, e de capacitação com as 

professoras dos grupos experimentais, além de algumas das medidas utilizadas na avaliação, o 

Teste de Stroop Semântico, que pode ter sido relativamente fácil para as crianças do 1º ano, 

sendo, portanto pouco discriminativo para detectar as diferenças entre grupos, e o Teste de 

Trilhas para pré-escolares, cuja versão, com variação apenas no tamanho dos estímulos, foi 

complexa às crianças mais jovens, na pré-escola, uma vez que muitas confundiram estímulos 

de tamanhos próximos. Novos estudos poderão utilizar diferentes medidas ou prover 

adaptações a estas de modo a suplantar estas dificuldades. Outras limitações incluem a não 

realização de um estudo-piloto, a ausência de controle mais rígido sobre a ordem das 

atividades implementadas pelas professoras do GE, assim como ausência de registro das 

atividades regulares conduzidas pelas professoras do GC, que poderia prover maior 

compreensão acerca deste grupo específico. Sugere-se que estudos mais controlados busquem 

suprir estas lacunas por meio de maior controle das atividades (tanto as do PIAFEx quanto as 

do currículo regular) conduzidas em ambos os grupos, GE e GC.  

 Uma das características mais relevantes da ciência é ser cumulativa. Assim, a partir 

dos resultados alcançados nesta tese, é pertinente formular novas perguntas que possam fazer 

avançar o conhecimento na área, por exemplo: (1) É possível desenvolver as funções 

executivas em crianças com déficit nestas habilidades associado a quadros diversos, a 

exemplo do TDAH (abordagem remediativa)? E, em continuidade à abordagem preventiva 

que orientou a elaboração deste estudo, (2) seria possível estimular o desenvolvimento das 

habilidades executivas em idades ainda mais precoces, como em crianças de três e quatro anos 

ou ainda antes? (3) Os ganhos da intervenção com o PIAFEx se mantêm ao longo do tempo? 

(4) Os efeitos da intervenção sobre as habilidades executivas se estendem para outras áreas? 

Por exemplo, há ganhos em índices de saúde mental, comportamento e 

aprendizagem/desempenho acadêmico?  

 Estudos que possam endereçar algumas das questões acima formuladas já estão sendo 

delineados e serão conduzidos nos próximos anos. Tais investigações possuem, a partir de 
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agora, um ponto de partida: um procedimento padronizado e com evidências de eficácia para 

promoção de funções executivas em crianças, o PIAFEx.  

 

 

“A ciência nunca resolve um problema  

sem criar pelo menos outros dez.” 

George Bernard Shaw
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ANEXO I. Protocolo de Avaliação desenvolvido pela autora para orientar os experts/juízes na 

análise e julgamento das atividades do PIAFEx. 



 

 

Instruções: 

 

- Você recebeu um protocolo de avaliação e o material referente às atividades do Programa de Intervenção sobre a Autorregulação e 

Funções Executivas (PIAFEx). Há uma folha deste protocolo de avaliação para cada módulo do PIAFEx e, em cada folha, há questões a 

serem respondidas por item/atividade do programa. Sugere-se que você responda/avalie um item de cada vez. 

- As questões e pontos especificados neste protocolo são alguns aspectos considerados essenciais à sua avaliação, mas você não precisa 

restringir-se a elas.  

- Rasuras, sugestões e observações podem ser feitas no próprio texto das atividades no arquivo do PIAFEx. 

 

 

Conceitos importantes: 

 

- Tenha em mente esses conceitos para sua avaliação. 

Funções executivas (FE) - um conjunto de processos cognitivos e metacognitivos, cuja atuação integrada possibilita a orientação e 

gerenciamento de funções cognitivas e comportamentais, possibilitando o engajamento do indivíduo em comportamentos complexos e 

direcionados a metas. Esse construto abarca uma série de habilidades que atuam em consonância às exigências e demandas ambientais, 

compreendendo a atenção seletiva, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, planejamento, memória de trabalho e monitoramento das 

ações em andamento. 

Autorregulação - refere-se a um conjunto de processos comportamentais e cognitivos fundamentais ao ajustamento e adaptação do 

indivíduo, o que se dá por meio do monitoramento, regulação e controle de seus estados motivacional, emocional e cognitivo. 

Há, de fato, uma similaridade e mesmo sobreposição dos conceitos de autorregulação e funções executivas. Podemos inferir que uma 

compreensão possível seria que a autorregulação é possibilitada por uma adequada integração e atuação das habilidades do funcionamento 

executivo, ao mesmo tempo em que poderia prover feedback capaz de regular a ação destes processos, numa relação recíproca. Neste 

sentido, esses conceitos podem ser tomados como complementares. 

Estudos internacionais mostram que é possível estimular o desenvolvimento destas habilidades em idades precoces. Sustentam a 

importância dessa abordagem, pois estimular o desenvolvimento precoce das FE poderia promover benefícios de curto a longo prazo, nos 

âmbitos escolar e social. 

 

  



 

 

Aspectos Essenciais 

 

Estes aspectos foram descritos e especificados com base na literatura: 

1 - Interação professor – aluno/classe  3 - fala privada 

2 - mediadores externos    4 - incentivo à heterorregulação 

 
 1 2 3 4 

Critérios principais Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Adequado para crianças de 4 a 6 anos de idade?         

Plausível de ser realizada em contexto de sala de aula? *         

A descrição está clara ao professor?         

Os materiais são acessíveis? **         

Há coerência entre a atividade e o objetivo proposto?         

Você entende que a atividade de fato engaja/desafia as 

habilidades executivas? 

        

Essa atividade já é feita nas escolas, ainda que com 

outro objetivo? 

        

Numa escala de 0 (muito fácil) a 3 (muito difícil), como 

você classificaria essa atividade, pensando na 

dificuldade do professor para compreender seus 

princípios e atuar de forma efetiva para desenvolver FE? 

    

* Entenda ‘contexto de sala de aula’ como em conjunto com as crianças da classe e em dependências da escola. Não necessariamente 

refere-se restritamente à ‘sala de aula’. As atividades podem ser realizadas na sala, no pátio, na quadra etc. 

**  Acessíveis a uma escola pública? 

Observações Gerais sobre os aspectos essenciais: 

 

 

 

  



 

 

Folha – Módulo 1 

 
 Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 

Critérios principais Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Adequado para crianças de 4 a 6 anos de 

idade? 

        

Plausível de ser realizada em contexto de sala 

de aula? * 

        

A descrição e/ou instrução está clara ao 

professor? 

        

Os materiais são acessíveis? **         

Há coerência entre atividade e o objetivo 

proposto? 

        

Você entende que a atividade de fato 

engaja/desafia as habilidades executivas? 

        

Essa atividade já é feita nas escolas, ainda 

que com outro objetivo? 

        

Numa escala de 0 (muito fácil) a 3 (muito 

difícil), como você classificaria essa 

atividade, pensando na dificuldade do 

professor para compreender seus princípios e 

atuar de forma efetiva para desenvolver FE? 

    

* Entenda ‘contexto de sala de aula’ como em conjunto com as crianças da classe e em dependências da escola. Não necessariamente 

refere-se restritamente à ‘sala de aula’. As atividades podem ser realizadas na sala, no pátio, na quadra etc. 

**  Acessíveis a uma escola pública? 

 

Observações Gerais sobre o módulo/atividades: 

 

 

 

  



 

 

Folha – Módulo 2 

 
 Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5 

Critérios principais Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Adequado para crianças de 4 a 6 anos de 

idade? 

          

Plausível de ser realizada em contexto 

de sala de aula? * 

          

A descrição e/ou instrução está clara 

ao professor? 

          

Os materiais são acessíveis? **           

Há coerência entre atividade e o 

objetivo proposto? 

          

Você entende que a atividade de fato 

engaja/desafia as habilidades 

executivas? 

          

Essa atividade já é feita nas escolas, 

ainda que com outro objetivo? 

          

Numa escala de 0 (muito fácil) a 3 

(muito difícil), como você classificaria 

essa atividade, pensando na dificuldade 

do professor para compreender seus 

princípios e atuar de forma efetiva para 

desenvolver FE? 

     

* Entenda ‘contexto de sala de aula’ como em conjunto com as crianças da classe e em dependências da escola. Não necessariamente 

refere-se restritamente à ‘sala de aula’. As atividades podem ser realizadas na sala, no pátio, na quadra etc. 

**  Acessíveis a uma escola pública? 

 

Observações Gerais sobre o módulo/atividades: 

 

  



 

 

 

Folha – Módulo 3 

 
 Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5 

Critérios principais Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Adequado para crianças de 4 a 6 anos de 

idade? 

          

Plausível de ser realizada em contexto 

de sala de aula? * 

          

A descrição e/ou instrução está clara 

ao professor? 

          

Os materiais são acessíveis? **           

Há coerência entre atividade e o objetivo 

proposto? 

          

Você entende que a atividade de fato 

engaja/desafia as habilidades 

executivas? 

          

Essa atividade já é feita nas escolas, 

ainda que com outro objetivo? 

          

Numa escala de 0 (muito fácil) a 3 

(muito difícil), como você classificaria 

essa atividade, pensando na dificuldade 

do professor para compreender seus 

princípios e atuar de forma efetiva para 

desenvolver FE? 

     

* Entenda ‘contexto de sala de aula’ como em conjunto com as crianças da classe e em dependências da escola. Não necessariamente 

refere-se restritamente à ‘sala de aula’. As atividades podem ser realizadas na sala, no pátio, na quadra etc. 

**  Acessíveis a uma escola pública? 

 

Observações Gerais sobre o módulo/atividades: 

 

  



 

 

Folha – Módulo 4 
 

Critérios principais Atividade 

1 

Atividade 

2 

Atividade 

3 

Atividade 

4 

Atividade 

5 

Atividade 

6 

Atividade 

7 

Atividade 

8 

Atividade 

9 

Atividade 

10 

Atividade 

11 

Atividade 

12 

Atividade 

13 

S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N 

Adequado para crianças de 

4 a 6 anos de idade? 

                          

Plausível de ser realizada 

em contexto de sala de 

aula? * 

                          

A descrição e/ou 

instrução está clara ao 

professor? 

                          

Os materiais são acessíveis? 

** 

                          

Há coerência entre 

atividade e o objetivo 

proposto? 

                          

Você entende que a 

atividade de fato 

engaja/desafia as 

habilidades executivas? 

                          

Essa atividade já é feita 

nas escolas, ainda que com 

outro objetivo? 

                          

Numa escala de 0 (muito 

fácil) a 3 (muito difícil), 

como você classificaria 

essa atividade, pensando 

na dificuldade do professor 

para compreender seus 

princípios e atuar de forma 

efetiva para desenvolver 

FE? 

             

* Entenda ‘contexto de sala de aula’ como em conjunto com as crianças da classe e em dependências da escola. Não necessariamente 

refere-se restritamente à ‘sala de aula’. As atividades podem ser realizadas na sala, no pátio, na quadra etc. 

**  Acessíveis a uma escola pública? 

Observações Gerais sobre o módulo/atividades: 



 

 

Folha – Módulo 5 

 
 Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 

Critérios principais Sim Não Sim Não Sim Não 

Adequado para crianças de 4 a 6 anos de 

idade? 

      

Plausível de ser realizada em contexto de sala 

de aula? * 

      

A descrição e/ou instrução está clara ao 

professor? 

      

Os materiais são acessíveis? **       

Há coerência entre atividade e o objetivo 

proposto? 

      

Você entende que a atividade de fato 

engaja/desafia as habilidades executivas? 

      

Essa atividade já é feita nas escolas, ainda 

que com outro objetivo? 

      

Numa escala de 0 (muito fácil) a 3 (muito 

difícil), como você classificaria essa 

atividade, pensando na dificuldade do 

professor para compreender seus princípios e 

atuar de forma efetiva para desenvolver FE? 

   

* Entenda ‘contexto de sala de aula’ como em conjunto com as crianças da classe e em dependências da escola. Não necessariamente 

refere-se restritamente à ‘sala de aula’. As atividades podem ser realizadas na sala, no pátio, na quadra etc. 

**  Acessíveis a uma escola pública? 

 

Observações Gerais sobre o módulo/atividades: 

 

 

  



 

 

Folha – Módulo 6 

 
 Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 

Critérios principais Sim Não Sim Não Sim Não 

Adequado para crianças de 4 a 6 anos de idade?       

Plausível de ser realizada em contexto de sala de 

aula? * 

      

A descrição e/ou instrução está clara ao 

professor? 

      

Os materiais são acessíveis? **       

Há coerência entre atividade e o objetivo 

proposto? 

      

Você entende que a atividade de fato 

engaja/desafia as habilidades executivas? 

      

Essa atividade já é feita nas escolas, ainda que 

com outro objetivo? 

      

Numa escala de 0 (muito fácil) a 3 (muito 

difícil), como você classificaria essa atividade, 

pensando na dificuldade do professor para 

compreender seus princípios e atuar de forma 

efetiva para desenvolver FE? 

   

* Entenda ‘contexto de sala de aula’ como em conjunto com as crianças da classe e em dependências da escola. Não necessariamente 

refere-se restritamente à ‘sala de aula’. As atividades podem ser realizadas na sala, no pátio, na quadra etc. 

**  Acessíveis a uma escola pública? 

 

Observações Gerais sobre o módulo/atividades: 

 

 

 

  



 

 

Folha – Módulo 7 

 
 Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5 Atividade 6 

Critérios principais Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Adequado para crianças de 4 a 6 anos de 

idade? 

            

Plausível de ser realizada em contexto 

de sala de aula? * 

            

A descrição e/ou instrução está clara 

ao professor? 

            

Os materiais são acessíveis? **             

Há coerência entre atividade e o objetivo 

proposto? 

            

Você entende que a atividade de fato 

engaja/desafia as habilidades 

executivas? 

            

Essa atividade já é feita nas escolas, 

ainda que com outro objetivo? 

            

Numa escala de 0 (muito fácil) a 3 

(muito difícil), como você classificaria 

essa atividade, pensando na dificuldade 

do professor para compreender seus 

princípios e atuar de forma efetiva para 

desenvolver FE? 

      

* Entenda ‘contexto de sala de aula’ como em conjunto com as crianças da classe e em dependências da escola. Não necessariamente 

refere-se restritamente à ‘sala de aula’. As atividades podem ser realizadas na sala, no pátio, na quadra etc. 

**  Acessíveis a uma escola pública? 

 

Observações Gerais sobre o módulo/atividades: 

 

 

 

 

 



 

 

Folha – Módulo 8 

 
 Atividade 1 Atividade 2 

Critérios principais Sim Não Sim Não 

Adequado para crianças de 4 a 6 anos de idade?     

Plausível de ser realizada em contexto de sala de 

aula? * 

    

A descrição e/ou instrução está clara ao 

professor? 

    

Os materiais são acessíveis? **     

Há coerência entre atividade e o objetivo 

proposto? 

    

Você entende que a atividade de fato 

engaja/desafia as habilidades executivas? 

    

Essa atividade já é feita nas escolas, ainda que 

com outro objetivo? 

    

Numa escala de 0 (muito fácil) a 3 (muito 

difícil), como você classificaria essa atividade, 

pensando na dificuldade do professor para 

compreender seus princípios e atuar de forma 

efetiva para desenvolver FE? 

  

* Entenda ‘contexto de sala de aula’ como em conjunto com as crianças da classe e em dependências da escola. Não necessariamente 

refere-se restritamente à ‘sala de aula’. As atividades podem ser realizadas na sala, no pátio, na quadra etc. 

**  Acessíveis a uma escola pública? 

 

Observações Gerais sobre o módulo/atividades: 

 

 

 

  



 

 

Folha – Módulo 9 

 
 Atividade 1 

Critérios principais Sim Não 

Adequado para crianças de 4 a 6 anos de idade?   

Plausível de ser realizada em contexto de sala de 

aula? * 

  

A descrição e/ou instrução está clara ao 

professor? 

  

Os materiais são acessíveis? **   

Há coerência entre atividade e o objetivo 

proposto? 

  

Você entende que a atividade de fato 

engaja/desafia as habilidades executivas? 

  

Essa atividade já é feita nas escolas, ainda que 

com outro objetivo? 

  

Numa escala de 0 (muito fácil) a 3 (muito 

difícil), como você classificaria essa atividade, 

pensando na dificuldade do professor para 

compreender seus princípios e atuar de forma 

efetiva para desenvolver FE? 

 

* Entenda ‘contexto de sala de aula’ como em conjunto com as crianças da classe e em dependências da escola. Não necessariamente 

refere-se restritamente à ‘sala de aula’. As atividades podem ser realizadas na sala, no pátio, na quadra etc. 

**  Acessíveis a uma escola pública? 

 

Observações Gerais sobre o módulo/atividades: 

 

 

  



 

 

Folha – Módulo 10 

 
 Brincadeira 

Madura 

Critérios principais Sim Não 

Adequado para crianças de 4 a 6 anos de idade?   

Plausível de ser realizada em contexto de sala de aula? *   

A descrição e/ou instrução está clara ao professor?   

Os materiais são acessíveis? **   

Há coerência entre atividade e o objetivo proposto?   

Você entende que a atividade de fato engaja/desafia as 

habilidades executivas? 

  

Essa atividade já é feita nas escolas, ainda que com outro 

objetivo? 

  

Numa escala de 0 (muito fácil) a 3 (muito difícil), como 

você classificaria essa atividade, pensando na 

dificuldade do professor para compreender seus 

princípios e atuar de forma efetiva para desenvolver FE? 

 

* Entenda ‘contexto de sala de aula’ como em conjunto com as crianças da classe e em dependências da escola. Não necessariamente 

refere-se restritamente à ‘sala de aula’. As atividades podem ser realizadas na sala, no pátio, na quadra etc. 

**  Acessíveis a uma escola pública? 

 

Observações Gerais sobre o módulo/atividades: 

 

 

 

  



 

 

Avaliação Geral 

 

Você sugere outra divisão/estruturação das atividades nos módulos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugere exclusão de alguma atividade? Por quê?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outras sugestões e observações: 

(anotações também podem ser feitas no próprio corpo do programa) 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II. Protocolo de Observação desenvolvido pela autora para verificar a aderência dos 

professores ao PIAFEx. 

 

 



 

 

Aplicação/Ação do Professor       Resposta da criança 

0 – Não, não usa/executa!       0 – Não, a criança não responde à ação do professor 

1 – Sim, porém o uso/execução não é consistente/frequente    1 – Sim, a cça responde, porém de modo não consistente/frequente/duradouro  

2 – Sim, usa/executa consistentemente ou frequentemente   2 – Sim, a cça responde de modo consistente/frequente/duradouro 

 

 Aplicação/ação 
do professor 

 Resposta da 
criança 

ASPECTOS ESSENCIAIS 0 1 2  0 1 2 
O professor utiliza o questionamento como forma de interação com a criança? 

Por exemplo, em vez de: ‘Você não pode fazer isso agora, porque não é seu papel na brincadeira’, ele 

usa: ‘Do que você está brincando? Quem você é na brincadeira?’  

       

   O professor atua como mediador? 

           Por exemplo, ele nem exerce total controle da situação, nem deixa a criança completamente livre, 

mas a conduz em uma situação de resolução de problemas. Ex: em uma situação de conflito entre crianças, 

ele as auxilia a conduzir a negociação, a expressar suas escolhas, modela (dá exemplos, encena) ou sugere 

formas apropriadas de resolver conflitos. 

       

Ao iniciar uma atividade, suas instruções são claras e explícitas?         

Ele leva as crianças a pensarem sobre o uso das estratégias, mediadores, fala privada etc. Ou seja, ele 

promove reflexão e mostra para as crianças que essas ferramentas as ajuda a regular seu 

comportamento/emoção/cognição? 

       

O professor envolve a criança na atividade? Ou seja, ele traz a atividade (lista, plano) pronta e aplica na 

criança ou ele a constrói junto com ela?  

       

O professor usa mediadores externos durante as atividades?        

O professor usa a fala privada?        

O professor incentiva as crianças a usarem a fala privada?        

O professor incentiva as crianças a ajudarem os colegas a regularem seu comportamento 

(heterorregulação)? 

       

 



 

 

MÓDULOS DE 1 A 10 0 1 2  0 1 2 

O professor utiliza estratégias para organização de materiais e do dia-a-dia escolar, tais como rotina e/ou manejo de 

tempo? 

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

podem ser adaptadas a tarefas do dia-a-dia e incorporadas à rotina escolar, sendo realizadas como suporte à 

organização e ao manejo do tempo; 

       

O professor utiliza estratégias que ajudem os alunos a estabelecer objetivos e etapas, organizar ideias e fazer planos?  

- Módulo 2 - Organização de ideias, estabelecimento de objetivos e planos: estratégias para o dia a dia, que 

apresenta cinco atividades. Dentre eles, algumas podem ser utilizadas como suporte à organização e planejamento 

para realização de projetos, outras visam incrementar a motivação na hétero e autorregulação visando a um 

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

decisão; 

       

O professor executa atividades em que as crianças devam categorizar ideias/materiais, identificar/organizar 

sequências de acontecimentos ou identificar detalhes versus ideias principais? 

- Módulo 3 - Organização de ideias, estabelecimento de objetivos e planos: Atividades de estimulação, apresenta 

cinco atividades que complementam o módulo anterior, porém seu formato é diferente. As tarefas aqui propostas 

são jogos que estimulam importantes habilidades executivas. 

       

O professor executa atividades ou jogos físicos/motores que estimulam/envolvem FE? 

- Módulo 4 - FE nas Atividades Físicas/Motoras, conta com 13 atividades que podem substituir ou complementar 

atividades de educação física ou outras brincadeiras que envolvem o componente motor. Todas estimulam a 

autorregulação e funcionamento executivo no contexto de brincadeiras simples, muitas já conhecidas pelos 

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

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

       

O professor utiliza estratégias que permitem identificar e discutir comportamentos adequados e não adequados e, no 

caso destes últimos, meios mais apropriados de resolver problemas ou comportar-se? 

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

oportunidade para aprender estratégias de autorregulação de seu comportamento e emoção. Essas atividades 

podem ser utilizadas para discutir ocorrências na classe, comportamentos (bons e maus) e modelar meios 

apropriados de solucionar conflitos.  

       



 

 

O professor utiliza estratégias para ensinar as crianças a lidarem e expressarem suas emoções de forma apropriada? 

 - Módulo 6 - Regulando emoções, traz também três atividades, que são estratégias que podem ser utilizadas para 

auxiliar as crianças a lidarem com suas emoções e formas apropriadas de expressá-las.  

       

O professor executa trabalhos em grupos (duplas ou grupos maiores) onde cada criança possui e deve cumprir um 

papel específico (exemplo: ouvinte x contador de história; pintor x desenhista; projetista x construtor)? 

- Módulo 7 - Trabalhando com colegas – oportunidade de exercitar a hétero e autorregulação, são seis atividades 

que trazem exemplos de implementação de estratégias para estimular funções executivas durante a administração 

de ‘conteúdo’. Assim, atividades normalmente realizadas em classes de pré-escola podem ser adaptadas e 

modificadas de modo a incorporar estratégias que estimulem habilidades executivas. 

       

O professor executa atividades onde usa palavras/frases/situações ambíguas para mostrar às crianças diferentes 

significados? 

- Módulo 8 - Jogando com os significados das palavras , consta de 2 atividades em que as crianças devem pensar 

sobre o significado de palavras e frases ambíguas, estimulando assim o pensamento flexível. 

       

O professor questiona a criança sobre como ela chegou a uma resposta ou executou uma atividade? Ou seja, ele a faz 

pensar sobre seu próprio pensamento ou ainda a questiona sobre como resolver problemas hipotéticos ou reais 

ocorridos em sala de aula? 

- Módulo 9 - Conversando sobre as atividades, refere-se a uma atividade que pode ser implementada em diversos 

momentos, após as atividades de qualquer dos módulos do PIAFEx. Seu objetivo é levar a criança a pensar em 

como executou uma tarefa e na efetividade de sua estratégia, ou em como deve agir para solucionar um problema, 

promovendo a metacognição.    

       

O professor executa a Brincadeira madura, cumprindo minimamente os passos de planejamento e execução? 

- Módulo 10 - A Brincadeira Madura. Refere-se a uma atividade e é muito semelhante à brincadeira livre em que as 

crianças normalmente se engajam. Porém, algumas modificações foram realizadas de modo a permitir que este jogo 

imaginativo sirva como um meio de prover oportunidades para a criança praticar habilidades executivas de 

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

trazem consigo regras implícitas, as quais as crianças devem seguir, adequando, portanto, seu comportamento à 

‘demanda imposta’ pelo papel. Além, a brincadeira madura possui 3 etapas: planejamento, execução (brincadeira 

em si) e avaliação. Permite estimular diversas habilidades executivas, como memória de trabalho, flexibilidade e 

controle inibitório e, desta forma, praticar habilidades autorregulatórias nos diversos contextos propiciados pela 

brincadeira. 

       



 

 

ANEXO III. Modelo da Carta de Informação e do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (conforme padrão da UPM) empregados na presente pesquisa e entregues aos pais 

e/ou responsáveis pelas crianças participantes. 

 



 

 

CARTA DE INFORMAÇÃO AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS PELO SUJEITO 

 

A presente pesquisa tem por objetivo desenvolver e investigar a eficácia de um programa de 

intervenção precoce sobre habilidades do funcionamento executivo em crianças pré-escolares 

e início do ensino fundamental. Para isso, serão aplicados cinco testes que avaliam os 

componentes das funções executivas, raciocínio não verbal e vocabulário, em dois momentos 

distintos: um no início e outro ao término da pesquisa, que terá duração de um ano. A aplicação 

será individual, realizada pela pesquisadora, em uma sala reservada da escola, em cinco sessões 

com duração média de 10 minutos. Também, as crianças participarão de atividades que tem como 

objetivo estimular seu desenvolvimento cognitivo. Essas atividades tem caráter lúdico e serão 

conduzidas pelas próprias professoras e durante o próprio período escolar regular. Aos pais será 

solicitado o preenchimento de alguns questionários sobre o desenvolvimento e comportamento 

da criança. Os dados pessoais dos sujeitos serão mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos 

através da pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, expostos 

acima, incluída sua publicação na literatura científica especializada. A aplicação dos testes não 

oferece qualquer risco conhecido, apesar de poder causar fadiga. Somente participarão da 

pesquisa aqueles que voluntariamente concordarem em responder aos instrumentos e cujos pais 

assim autorizarem. Os dados coletados serão utilizados na tese de Doutorado da psicóloga Natália 

Martins Dias, aluna do Programa de Pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

 

______________________________                   ______________________________ 

          Natália Martins Dias                                Profª Dra. Alessandra Gotuzo Seabra           

             (Pesquisadora)                                                 (Orientadora)_ Universidade  

                                                                     Presbiteriana Mackenzie_ (11) 2114-8707 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto de pesquisa: Treinamento cognitivo para crianças: Desenvolvimento do Programa de 

Intervenção sobre a Autorregulação e Funções Executivas 

 

 

Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) senhor(a) 

________________________________, responsável pelo sujeito de pesquisa, após leitura da 

CARTA DE INFORMAÇÃO AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS PELO SUJEITO, ciente dos 

serviços e procedimentos aos quais o sujeito será submetido, não restando quaisquer dúvidas a 

respeito do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de 

concordância em participar da pesquisa proposta. Fica claro que o sujeito de pesquisa ou seu 

representante legal podem, a qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da pesquisa e fica ciente que todo trabalho 

realizado torna-se informação confidencial, guardada por força do sigilo profissional. Este Termo 

de Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em meu poder e a outra, com 

o pesquisador responsável. 

 

São Paulo, ....... de .............................. de .................. 

 

 

_______________________________________________ 

 

                                       Assinatura do responsável                       (1a. via) 



 

 

ANEXO IV. Modelo da Carta de Informação e do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (conforme padrão da UPM) entregues às diretorias das duas escolas participantes 

na presente pesquisa. 

 



 

 

CARTA DE INFORMAÇÃO À INSTITUIÇÃO 

 

A presente pesquisa tem por objetivo desenvolver e investigar a eficácia de um programa de 

intervenção precoce sobre habilidades do funcionamento executivo em crianças pré-escolares 

e início do ensino fundamental. Para tal, solicitamos a autorização desta instituição para a 

condução da pesquisa, que envolverá aplicação de nossos instrumentos de coleta de dados nos 

estudantes (cinco testes, em duas ocasiões: uma no começo e uma no final da pesquisa, que 

terá duração de 1 ano), preenchimento de questionários pelos pais e professores (também em 

duas ocasiões: começo e final da pesquisa) e sessões de orientação com as professoras, que 

conduzirão as nossas atividades em sala de aula, durante o próprio período escolar regular. Com 

relação aos testes, a aplicação será individual, realizada pela pesquisadora, em uma sala reservada 

da escola, em cinco sessões com duração média de 10 minutos. O material e o contato 

interpessoal não oferecerão riscos de qualquer ordem aos alunos, professores ou à instituição. 

As atividades a ser conduzidas são lúdicas e estimulam o desenvolvimento das crianças. Os 

indivíduos não serão obrigados a participar da pesquisa, podendo desistir a qualquer 

momento. Tudo o que for falado será confidencial e usado sem a identificação do colaborador 

e dos locais. Quaisquer dúvidas que existirem agora ou depois poderão ser livremente 

esclarecidas, bastando entrar em contato conosco no telefone abaixo mencionado. De acordo 

com estes termos, favor assinar abaixo. Uma cópia ficará com a instituição e outra com os 

pesquisadores. Obrigado. 

 
______________________________                   ______________________________ 

          Natália Martins Dias                                Profª Dra. Alessandra Gotuzo Seabra           

             (Pesquisadora)                                                 (Orientadora)_ Universidade  

                                                                     Presbiteriana Mackenzie_ (11) 2114-8707 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto de pesquisa: Treinamento cognitivo para crianças: Desenvolvimento do Programa 

de Intervenção sobre a Autorregulação e Funções Executivas 

 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o(a) senhor(a) 

____________________________________, representante da instituição, após a leitura da 

Carta de Informação à Instituição, ciente dos procedimentos propostos, não restando 

quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO de concordância quanto à realização da pesquisa. Fica claro que a 

instituição, através de seu representante legal, pode, a qualquer momento, retirar seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da 

pesquisa e fica ciente que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, guardada 

por força do sigilo profissional.  

 

 

São Paulo,....... de .............................. de .................. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do responsável pela instituição 

(1
a
. via) 



 

 

ANEXO V. Questionário para pais, utilizado para levantamento de dados pertinentes à 

pesquisa. 



 

 

Questionário para Pais 

 

Nome da criança: _________________________ Classe/Série:  ________________ 

Data de nascimento:   ___________________________    Sexo:   Fem.     Masc. 

Dados da MÃE 

Nome: ___________________________ 

Data de nascimento: ________________ 

Estado civil: _______________________ 

Escolaridade: _____________________ 

Ocupação: _______________________ 

Dados do PAI 

Nome: ___________________________ 

Data de nascimento: _______________ 

Estado civil: _______________________ 

Escolaridade: ______________________ 

Ocupação: ________________________ 

Endereço: __________________________________________________________ 

Telefone:___________________________________________________________ 

Sobre a criança: 
 
1) Quanto tempo a criança tem de escolarização? Ela frequenta a escola há ____ 
anos e ____ meses (considere o tempo de escolarização total e não só o período 
em que ela está na escola atual). E há quanto tempo está na escola atual? Está 
nesta escola há ____ anos e ____ meses. 
 

2) A criança possui alguma doença?   Não    Sim - Qual? _________________  
 
3) Faz algum tratamento?  Não  Sim, médico.  Sim, psicológico.  Sim, outro 
_________________________________________________________________. 
Qual o motivo? _____________________________________________________. 
 
4) Apresenta ou apresentou alguma dificuldade no desenvolvimento? 
  Não      Sim, atraso para falar      Sim, atraso para andar     Sim, outro. 
Qual? ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
  

5) Possui irmãos?   Não     Sim, quantos?  _____________________________ 
 
6) Quando a criança não está na escola, que atividades faz e que companhias 
tem?_______________________________________________________________
___________________________________________________________________.     
 

Se necessário, use o verso da folha para responder. 
 

___________________________________________________________________ 

Por favor, assim que preencher este questionário envie-o de volta à escola! 
___________________________________________________________________ 

 



 

 

ANEXO VI. Questionário para professores, utilizado para levantamento de dados pertinentes 

à pesquisa. 

 



 

 

Questionário para Professores 
 

Nome: _____________________________________________________________  

Professor da Classe/Série:  _____________________  Turno:    Manhã     Tarde 

Data de nascimento:   __________________________ 

 

Dados sobre a formação 

 

Qual sua escolaridade?             

   Fundamental incompleto            Fundamental completo                 

   Médio incompleto                       Médio completo                     

   Superior incompleto – curso:____________ Data de conclusão prevista: _______                  

   Superior completo – curso: _____________ Data de conclusão : ____________ 

 

Outros cursos? :    Não     Sim, Quais e quando?  ________________________ 
____________________________________________________________________ 

       

 

 

Dados sobre a atuação profissional 

 

Há quanto tempo atua como professor? ___________________________________ 

Há quanto tempo atua como professor no ensino infantil/1ºano? ________________ 

Há quanto tempo trabalha nesta escola? ___________________________________ 

Outras informações que acha importantes? _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 
Se necessário, use o verso da folha para responder. 

 
 

___________________________________________________________________ 

Por favor, assim que preencher este questionário entregue-o às pesquisadoras! 
 

Caso queira, poderá contatar a estudante responsável pela pesquisa pelo e-mail 
natalia_mdias@yahoo.com.br 

  



 

 

ANEXO VII. Questões da entrevista semi-estruturada conduzida com as professoras das salas  

dos grupos experimentais. 

 

  



 

 

Entrevista a professoras do GE 

 

 

1 - Considerando sua experiência como professora, você acha que a aplicação das atividades 

do programa levou a alguma mudança: 

- no comportamento de seus alunos? 

 

- no desempenho/aprendizagem deles? 

 

- na relação entre os alunos? 

 

- na sua relação com a sala? 

 

- em seu comportamento? 

 

 

 

 

2 - Quais foram os aspectos positivos da participação no programa? 

 

  

3 - Quais foram os aspectos negativos da participação no programa? 

 

 

 

4 - Você acha que a participação no programa levou a mudanças fora do âmbito escolar, nas 

crianças ou em você? 

 

 

 

5 - Você teria alguma crítica ou sugestão com relação às atividades propostas? 

 

 

 

6 - Você gostaria de acrescentar ou comentar alguma outra coisa? 

 

 

  



 

 

ANEXO VIII. Transcrição das entrevistas com professores  

(apenas professores dos GE finais, a entrevista com a professora cuja sala foi excluída pelo 

critério aderência ao programa não foi considerada para a análise de conteúdo, por isso 

também não é disponibilizada neste item) 

 

  



 

 

Professora 1 – pré-escola (Inf.II D) 

 

1 - Considerando sua experiência como professora, você acha que a aplicação das atividades 

do programa levou a alguma mudança: 

- no comportamento de seus alunos? 

Sim. Por que eles vão se acostumando com a rotina, né? Uma coisa que você faz um 

dia, dois, o que acontece? Eles automaticamente pedem. E tem mais uma coisa: a 

regularidade. Muda. Por exemplo, o que eu percebi que mudou... as atividades têm uma 

regularidade, seja todo dia, uma vez por semana ou a cada 15 dias, mas elas têm a repetição. 

E eu acho que isso é o que veio trazer de diferente. 

 

- no desempenho/aprendizagem deles? 

Não só do programa... outras atividades que a gente dá, também. Mas, em relação ao 

programa, a gente vê, sim, a mudança na aprendizagem porque as próprias atividades 

forçam você a trabalhar conceitos que já é para a gente trabalhar em atividades normais 

aqui e com isso, veio a ajudar, veio a acrescentar. 

 

- na relação entre os alunos? 

Ah, sim. Eles conseguem se organizar melhor no grupo, conseguem se organizar para 

brincar, para uma brincadeira, eles são mais amigos entre eles, resolver conflitos! Coisas 

que às vezes eles vinham muito procurar a professora para resolver, entre eles mesmos eles 

conseguem se organizar; você percebe na organização de mochila, na organização do espaço 

da folha para fazer qualquer atividade... é bem visível isso. 

 

- na sua relação com a sala? 

Ah, então... eu nem sei se é muito essa pergunta, mas eu vou responder diante de uma 

coisa que eu já vinha me perguntando. É que foi assim... difícil aplicar? Foi. Porque além de 

todas as nossas atividades, a gente tinha também as atividades do programa. Em um primeiro 

momento, pra mim e acho que pra R. [referindo-se à outra professora de GE], a gente 

compartilhou essa experiência, foi assim um “parto”. A gente reclamou, sim, muitas vezes, 

porque era uma carga muito grande em cima da gente. Então, assim, tinha as atividades do 

projeto, tinha as atividades da escola, tinha tudo aquilo que você sabia que as crianças 

precisavam aprender e mais as atividades do programa. Com o tempo, eu acho que a gente 

incorporou as atividades e começou a fazer delas as atividades nossas do dia-a-dia; então se 

tinha alguma atividade de matemática programada, a gente tentava assim adaptar as 

atividades do programa dentro das nossas necessidades. Eu acho que aí começou a ficar 

assim, mais possível. 

E acho que da mesma forma que o programa acontece para as crianças, acontece 

para a gente também. Porque você acaba tendo aquela organização e quando você 

incorpora, ela acontece. Mesmo que, assim, acabou o programa mas, por exemplo, eu não 

deixei de usar a rotina, entendeu? Às vezes quando eu me pego, eu faço algumas intervenções 

que tem haver com o programa, as brincadeiras. E assim, quando você vai montar a rotina, 

eles já falam das atividades do programa: ‘Ah, e a atividade tal? Professora, você esqueceu 

de colocar um ‘x’ na rotina!’ Entendeu? Então eu acho que é uma coisa assim que incorpora. 

De tanto você fazer e essa regularidade que tem, acaba de você incorporando. Então, da 

mesma forma como acontece com a criança, acontece com o professor, porque você precisa 

se programar, você precisa se planejar, você precisa ver que materiais você vai ocupar. É 

igual à criança. Acho que todos os passos que acontecem com a criança acontecem com você 

também, internamente. Ao mesmo tempo que você aplica, você vivencia. 

 



 

 

Intervenção da pesquisadora: Então, de certa forma você já respondeu a próxima 

questão. Você acha que as atividades do programa levaram a alguma mudança no seu 

comportamento? 

- em seu comportamento? 

 É, então, é isso aí! E assim, as atividades e o como assim, aquela parte dos capítulos 

(O Diário de Nina) você leva para você no resto. Então, você não usa só nas atividades do 

programa, você usa nas suas atividades do dia-a-dia. Você faz aqueles questionamentos nas 

suas atividades do dia-a-dia. 

 

2 - Quais foram os aspectos positivos da participação no programa? 

Eu aprendi, né!? Eu vivenciei e vi, assim, alguns resultados, justamente esses que já 

coloquei. E eu acho assim, esses testes eu não sei o resultado ainda, eu estou doida para 

saber, mas eu acho que isso, a criança se favorece muito e ao mesmo tempo os profissionais 

que participam também.   

 

 3 - Quais foram os aspectos negativos da participação no programa? 

Então... eu acho que essa carga de muita coisa. A gente já tem uma sobrecarga de  atividades 

da escola, acho que é isso. A intensidade com que é... porque você tem que ter 

responsabilidade, se você pega, tem que ir até o fim com aquilo. Então fazer com que essa 

regularidade das atividades aconteça, ela é bem difícil, principalmente aqui na escola... o 

que que a gente tem aqui que assim, eu senti muita dificuldade? Por exemplo, você está 

envolvida, aí tem essa quebra da rotina agora, entendeu? Você começa um jogo e tem que 

parar por que tem lanche, tem outras coisas e outras coisas... então, a checagem do tempo, a 

rotina, ou às vezes a quebra da rotina dessas semanas loucas [referindo-se à semana da 

criança, em que não houve aula, apenas brincadeiras] que tem aqui na escola, entendeu? Isso, 

assim, sufoca.   

 

4 - Você acha que a participação no programa levou a mudanças fora do âmbito escolar, nas 

crianças ou em você? 

Ah, sim! Eu acho que, assim, criam-se hábitos. Então você pergunta para as crianças, por 

exemplo, em uma roda de conversa é nítido: “Por que isso aconteceu? Ah, porque eu não me 

planejei.” Então, ‘não se planejou’, não se planejou só na escola... não se planejou para 

fazer um passeio, entendeu... então acho que é assim, uma extensão. Acaba acontecendo aqui, 

mas se estende para a casa, para a família, mesmo assim quando você vai conversar com as 

crianças a respeito da vivência delas com a família e você percebe que tem essa extensão, 

sim. 

 

5 - Você teria alguma crítica ou sugestão com relação às atividades propostas? 

Então, assim, o que eu senti?A nossa turma é, assim ó... o que acontece com a gente, a gente 

tem 30, 35 crianças. Então são muitas crianças. Tem atividades que você precisa dar uma 

atenção bem centrada para cada criança e cada criança é de um jeito, né!? Então, vou dar 

apenas um exemplo. Por exemplo, os jogos de cartas. Se você não tem um adulto 

acompanhando cada grupo fica mais difícil da regra ser estabelecida e com a ajuda de mais 

adultos isso se intensifica melhor. Acho assim, a quantidade de crianças e, volto a falar de 

novo, a rotina quebra toda hora, né?! Essa mudança de sala [a escola possuía salas temáticas 

e a cada dia as classes estavam em salas diferentes], outra coisa que eu havia pontuado é os 

ambientes, por exemplo para fazer a brincadeira planejada, se você tem o mesmo ambiente 

todo dia, aquilo ali favorece a organização, favorece o planejamento e quando você muda de 

ambiente, para a criança, a estrutura mental dela, é difícil dela se organizar. Então, isso 



 

 

dificulta... assim, os brinquedos ajudaram, os brinquedos que você trouxe ajudaram muito a 

gente. Acho que é só.   

 

6 - Você gostaria de acrescentar ou comentar alguma outra coisa? 

Não. Acho que falei tudo que eu queria. 

 

 

  



 

 

Professora 2 – pré-escola (Inf.II F) 

 

1 - Considerando sua experiência como professora, você acha que a aplicação das atividades 

do programa levou a alguma mudança: 

- no comportamento de seus alunos? 

Sim! Mesmo por que eles eram assim, um pouquinho isolados, pelo menos a maioria... 

ou era só a mesma turminha, né, de sempre, por que muitos se conheciam do ano passado, 

então viviam só na mesma turminha e outros não se socializavam muito. Então essa foi a 

diferença por que a socialização entre os grupos foi bem melhor, um passou a conhecer o 

outro de uma outra forma, né? Do que que gosta mais, o que que ele sabe fazer de melhor. 

Então houve uma mudança bem, assim, interessante.      

 

- no desempenho/aprendizagem deles? 

Também. Também! A partir do momento que você como mediadora das crianças, você 

passa um conhecimento maior para eles e passa a explicar de uma forma que eles entendam, 

aí eles avançam e muito, né, em tudo que eles fazem. Assim, a atenção melhora, o raciocínio 

melhora, a forma de você trabalhar tanto individual quanto em grupo também melhora. 

Então acho que valeu bastante, assim, a experiência de trabalhar isso com eles em sala de 

aula.    

 

- na relação entre os alunos? 

No começo, houve muito conflito porque sempre tem um que quer ser mais que o 

outro, né? Um que acha que sabe mais ou que é melhor que o outro, então ta sempre 

querendo interferir, sempre querendo ser o líder. A partir do momento em que há uma 

intervenção sua, eles passam a entender melhor qual a função de cada um lá. Mas no começo 

houve conflito, depois que foram entendendo as atividades, aí cada um foi se acalmando, 

cada um no seu nível de aprendizado, um ensinando o outro, um explicando para o outro e 

acho que eles se entenderam bem.  

 

- na sua relação com a sala? 

Na minha relação com os alunos? Independente dessas atividades, sempre foi boa, 

né? Porque assim, eu me preocupo com os alunos como um todo, né? Não tem assim aquela 

coisa individual de um aluno problema e eu estar me preocupando só com ele e deixando os 

outros de lado. Assim, a minha presença na sala de aula, eu penso como todo e que os alunos 

precisam de mim em todos os momentos. Então a relação é boa, é bem amigável. Tem 

conflitos? Tem. Porque assim, às vezes você pensa que você está ensinando alguma coisa que 

acha que eles vão aprender rápido e para você é bom, mas para a cabecinha deles ainda está 

difícil. Então conflitos tem. Mas conforme o tempo vai passando a gente vai se dando melhor, 

vai entendendo melhor.  

 

- em seu comportamento? 

 Se houve uma mudança? Com certeza. Por que assim, como eles são muito 

pequenininhos, e eu estou muito acostumada com ‘Fundi um’, né, não com a criança 

pequenininha. Eu achava que tudo que eu fizesse, eles tinham que ter a atenção voltada só 

para aquilo que eu estava ensinando. A forma como eu agia em sala de aula é como se eu 

estivesse ainda no ‘fundi um’, então depois eu fui percebendo, falei: ‘Opa! Preciso acordar 

que estou em uma outra sala, com outro nível de idade, né?’ Então, eu achava que eles 

tinham que aprender aquilo que eu estava ensinando, não dando muita atenção ou 

importância para aquilo que eles queriam aprender. Então, as atividades assim, fizeram com 



 

 

que eu amadurecesse melhor para lidar com eles, porque é difícil lidar com crianças dessa 

idade. 

Intervenção da Pesquisadora: Mas houve, por exemplo, atividades do programa que 

exigiram alguma mudança na sua postura? 

Ah, acho que mais aquelas que exigiam mais organização, tanto da minha parte 

quanto da parte deles. Em primeiro lugar aprendi a ser mais calma, a ouvir melhor, que eu 

também sou meio agitada. Então aprendi a ouvir melhor, a entender melhor os probleminhas 

deles, por que, assim, acho que tudo mais organizado, tudo mais pautado, tudo mais voltado 

para a sala de aula para aquilo que você vai ensinar, se houver uma organização maior no 

ambiente deles, acho que é melhor.     

   

2 - Quais foram os aspectos positivos da participação no programa? 

  O que foi positivo além da interação com todos, pois eles passaram a interagir 

melhor, passaram a se organizar melhor, né? Por que tem atividades que exigiam isso, né, 

exigiam bastante. Eles eram muito assim... não tinham regras nem limites para nada. Muitas 

atividades fizeram com que eles próprios percebessem que existe uma organização em 

determinados lugares e não importa se é na sala de aula ou se é no parque, então que eles 

precisam saber seguir regras também. A partir dessa visão que você tem na sala de aula e 

que eles tiveram, eles passaram a fazer as brincadeiras de forma mais calma, sem agressão, 

eles passaram a se organizar melhor também inclusive no material deles, que antes era 

assim, ficava tudo perdido, tudo aparecia jogado. Agora assim, eles perguntam de quem é, 

falam assim “Achei esse material, de quem é?’ Então acho que a organização foi assim, o 

foco principal e no começo não existia isso não.         

 

3 - Quais foram os aspectos negativos da participação no programa? 

Em relação às atividades foi a falta de tempo, assim, total. Por que, como eu já te 

disse uma vez, não só essas atividades, como as nossas que a gente também tem que aplicar 

em sala de aula, então isso interferiu bastante também. Ajuda? Ajuda muito. E no fundo até 

acho que uma coisa complementa a outra, né? Mas, assim, se fosse pegar só as atividades de 

vocês, até daria mais certo para a gente se programar e tal, mas devido também às nossas 

atividades, à nossa programação, acho que ficou um pouquinho a desejar. Não deu tempo de 

você fazer tudo, entendeu? E assim, tinha coisas que eu queria trabalhar mais vezes com eles 

e acabou se perdendo um pouco no meio do caminho devido a... inclusive esse mês, né? Você 

viu? Quase o mês fechado assim de outubro com essas atividades do mês da criança e outras 

atividades de pessoas que vieram aqui, então muita coisa acaba se quebrando, se perdendo 

no meio do caminho.    

 

4 - Você acha que a participação no programa levou a mudanças fora do âmbito escolar, nas 

crianças ou em você? 

 Ah, sim! Mesmo porque a partir do momento que eles têm regras, que eles tem limites, 

que eles tem que se organizar em alguma coisa... você sabe que lá fora o mundo exige isso 

também. Então, assim, eles têm que ter fila para alguma coisa, vai ao banco, vai formar fila 

numa catraca, eles sabem que eles precisam disso. Precisa de organização... né, é um meio 

de sobrevivência na sociedade, então acho que isso influencia bastante.  

 

5 - Você teria alguma crítica ou sugestão com relação às atividades propostas? 

 Minha crítica é essa, de não poder ter dado o melhor de mim em relação a essas 

atividades justamente por conta do planejamento, do conteúdo da escola. Apesar que, não 

que atrapalhe, mas às vezes eu me perdia um pouco porque eu não sabia se eu dava as 

atividades ou se eu me policiava só naquilo, entendeu? Eu mesma me perdia, não é nem pelas 



 

 

crianças. Então esse é o ponto negativo, essa falta de tempo e de conciliar uma coisa com a 

outra. 

 

6 - Você gostaria de acrescentar ou comentar alguma outra coisa? 

 Acho que valeu a experiência. Foi assim um aprendizado muito bom, uma coisa que 

eu não conhecia, apesar de ter atividades que a gente já faz com eles, mas de uma forma 

diferenciada, né? Então, como aprendizado, acho que valeu, valeu bastante. Eu, como não 

vou estar aqui, não sei como vai ser o ano que vem, mas seria legal se houvesse uma 

continuidade e tivesse um tempo melhor para isso, né... para trabalhar, se não muitas coisas 

se quebram mesmo. 

 

 

  



 

 

Professora 3 – 1º ano (1ºC) 

 

1 - Considerando sua experiência como professora, você acha que a aplicação das atividades 

do programa levou a alguma mudança: 

- no comportamento de seus alunos? 

A maioria das atividades contribui, sim, para que eles mudassem as atitudes, muitas 

atitudes.  

 

- no desempenho/aprendizagem deles? 

Acredito que sim, porque com a mudança de atitudes deles, eles já conseguem 

também, né... já vão mudando para assimilar muita coisa na aprendizagem. É um agente 

facilitador. 

 

- na relação entre os alunos? 

Ah, entre os alunos foi uma das colaborações maiores, já mudou bastante. 

 

Pesquisadora: Em que sentido? 

Ah, no sentido de um aprender a ajudar o outro, aprender a trabalhar em grupo, de 

um perceber quando um está precisando ficar quieto, quando ele está precisando de ajuda, 

porque isso era difícil para eles, né? Então, às vezes a criança estava quieta e eles não 

sabiam entender o porquê, eles não sabiam o problema, iam perguntar e eles aprenderam 

bastante.  

 

- na sua relação com a sala? 

Ajudou na organização, para eu me organizar melhor com eles, a questão de horário, 

inclusive; deles entenderem que, por exemplo, se eles fizerem a atividade no tempo certo, se 

eles contribuírem, sobra um tempo maior para atividades recreativas próprias para a idade 

deles.  

 

- em seu comportamento? 

Ajudou a ser mais complacente com eles e ajudou a entender, principalmente na parte 

dos jogos, a necessidade de orientá-los de uma forma assim mais amena e de conduzi-los de 

uma forma digamos... o questionamento e também assim a questão de planejar as coisas, de 

ajudá-los assim... faz parte da organização. Mas assim, aquele planejamento de ter, por 

exemplo, eu nunca vi assim planejado por eles. As brincadeiras eu só falava, nunca assim 

eles planejavam pra brincar, sempre eu dava pronto pra eles. Então contribuiu nisso daí e foi 

uma grande contribuição para que eles aprendessem, eles entenderem que para eles 

brincarem, tinham que planejar. Então a organização partiu daí essa ajuda, porque aí eles 

aprenderam a se organizar para as brincadeiras e aprenderam a se organizar também para o 

material deles. Oitenta por cento deles melhoraram isso daí.      

 

2 - Quais foram os aspectos positivos da participação no programa? 

Olha, eu acredito que tudo... que tudo que contribua para o desenvolvimento de 

habilidades para eles é positivo, porque quando você dá as coisas de uma forma assim mais 

sua, que parte tudo de você, que você já dá tudo prontinho, aí acho que você contribui mas 

você impede que eles desenvolvam muitas habilidades. Aí o projeto ajuda assim, no momento 

em que você está executando as atividades, você vai percebendo que eles participando mais, 

eles desenvolvem mais habilidades e eles conseguem ter um autocontrole e conseguem ser 

independentes em muitos aspectos.  

  



 

 

3 - Quais foram os aspectos negativos da participação no programa? 

  Negativos? Geralmente a gente fala mais dos negativos que dos positivos... a gente 

dificilmente vê os positivos, né? Mas, olha, um eu acho que começou um pouco tardiamente. 

Assim, por que muitas coisas que eu vi assim, que eu retomei com eles, se eu tivesse fazendo 

desde o início, eu teria feito de uma forma melhor, se eu tivesse assim a par do projeto desde 

o início do ano letivo, porque aí coisas que eu trabalhei, que eu ‘atropelei’ de certa forma, eu 

teria passado para eles de uma forma mais esclarecida. E também tem uma coisa que eu 

ainda hoje sou meio contra que é tirar eles no horário de aula [referindo-se às avaliações pré 

e pós-teste]. 

 

Pesquisadora: Nas avaliações? 

 Assim, porque tem uns que eles conseguem depois estar acompanhando, terminando 

as atividades, tem uns que não. Não é nem em relação a mim, é mais às mães que reclamam, 

porque esses que não conseguem depois complementar as atividades, aí as mães querem 

saber porque e tem umas inclusive que não devolveram os questionários por isso. Eu até 

preciso conversar para que elas devolvam porque não é assim... elas precisam entender 

melhor.  

 

4 - Você acha que a participação no programa levou a mudanças fora do âmbito escolar, nas 

crianças ou em você? 

  Fora do âmbito escolar? Fora do âmbito escolar em relação às crianças eu não poderia 

dizer não, assim, porque eu não convivo com eles fora do ambiente escolar. Eu só vou ter a 

oportunidade, por exemplo, de presenciar isso numa excursão que nós vamos fazer, para 

poder ver se de fato o que eles... aqui dentro eles demonstram mudanças de atitude. Agora, 

fora eu não perguntei para ninguém e eu também não sai com eles da escola.    

Agora, pra mim? Me ajudou assim, a perceber o quanto, infelizmente, o quanto não se 

trabalha em equipe. Porque muitas coisas que poderiam ser trabalhadas melhor se tivesse 

trabalhado em equipe; a falta de momentos para nós nos reunirmos, tanto dos dois lados, 

tanto a equipe escolar quanto um de vocês, faltou esse momento [os encontros com as 

professoras foi restrito aos primeiros para capacitação e após supervisões durante intervalo e 

acompanhamento em classe. Não houve reuniões em grupo].  

Nós mesmas nos vemos diante de tantos papéis, papéis que acabamos não fazendo essas 

coisas. Isso faltou também. Tudo bem que nós tivemos esclarecimento, mas foi uma coisa 

muito individual.  

 

5 - Você teria alguma crítica ou sugestão com relação às atividades propostas? 

 Alguma crítica? Não, eu não... eu acho que eu consegui realizar a maioria...  

 

6 - Você gostaria de acrescentar ou comentar alguma outra coisa? 

Não... comentar... assim, eu gostaria de comentar que eu assim achei o projeto 

importantíssimo e para melhoria, assim, das crianças, para mudança de atitudes, eu acho 

que ele deveria ser, acho não, eu acredito que se começar a trabalhar eles, como agora já 

está com essa história de 1º ano e que não  é 1º ano, acredito que umas coisas, umas 

atividades que devam ser, não sei se já é trabalhado, numa fase anterior, mas deveria ser. 

Porque tem coisas ali que já apresentaria umas atitudes diferentes se fosse trabalhado 

antecipadamente. Acredito que dá para trabalhar antes, mas acredito que o projeto dá muito 

certo e que deveria ser trabalhado, que nem se for trabalhar aqui na escola, com todos os 1º 

anos, iniciar com todos.    



 

 

[Intervenção da pesquisadora explicando o delineamento da pesquisa, da existências dos 

grupos experimental e controle, e que o programa pode ser estendido caso os resultados sejam 

positivos e a diretora queira essa extensão]. 

 

E aí nós nos deparamos assim de repente com esse ‘Caderno de Apoio’ e que nós temos que 

arrumar uma forma de integrar, mas de acordo com as atividades dele nem tudo dá para 

integrar. Tem muitas coisas que dá, porque você tem as áreas para você trabalhar, se você 

ler com atenção, tudo dá para você estar encaixando na aula, dá para você estar 

trabalhando. As atividades são boas e desenvolvem mesmo. Agora acho que ele tem mesmo 

que ser estendido, eu acredito que ajuda bastante, e inclusive eu acredito que tem que ir uma 

série anterior.    

 

 

  



 

 

Professora 4 – 1º ano (1ºD) 

 

1 - Considerando sua experiência como professora, você acha que a aplicação das atividades 

do programa levou a alguma mudança: 

- no comportamento de seus alunos? 

Comportamento sim! Eles estão mais disciplinados, né? E eu acho que críticos? Não 

sei se tem haver com comportamento. Mas eles estão bem críticos. Quando um pergunta 

alguma coisa ou fala alguma coisa, eu não preciso mais ficar entrando. Eu tenho uma aluna 

pelo menos que ela já se joga na frente da pergunta e responde. Então eles estão mais... 

presentes. 

 

- no desempenho/aprendizagem deles? 

Com certeza. A minha sala é uma sala que tem 100% de alfabetização e eles estão 

caminhando maravilhosamente. 

 

- na relação entre os alunos? 

Na sala assim? Em questão de brigas, essas coisas? A minha sala não tem. Ela não 

tem. É uma sala que é calma e várias qualidades, tanto que eu vou pegá-las no ano que vem 

de novo. Vou fazer de tudo para pegá-los no ano que vem porque é uma sala que já está bem 

assim, desde comportamento, crítica, aprendizagem eles estão nota 10. Então eu quero 

continuar esse trabalho com eles. 

 

- na sua relação com a sala? 

Uh-hum, com certeza. Por que com essas brincadeiras que tem, assim, dirigidas, 

aquelas brincadeiras que são mais planejadas, a gente conseguiu se entrosar mais com eles 

assim, estar mais junto. Tanto que eu tenho aluno agora que se a gente chegar aqui no 

gramado para fazer uma brincadeira com eles, eles se juntam em cantinhos para fazer a 

brincadeira sozinhos. Ontem, se tivesse algo para filmar eu filmaria para ver... eles ficavam 

sozinhos brincando e com as brincadeiras do programa. 

 

- em seu comportamento? 

 Sim, mas mais na rotina. Apesar da gente ter aquela rotina anexada, a gente já sabe o 

que vai dar, por que eu sou um professor que planejo sempre, eu às vezes fico até 4 horas da 

manhã fazendo atividade para as crianças, então eu sei o que eu vou dar no dia seguinte. E 

assim, eu me policiei agora com esse negócio de rotina, por que eu sabia o meu planejamento 

mas eu sempre esquecia de colocar lá para eles o que teria que estar dando naquele dia e 

agora com essas fichinhas que eu coloco lá, tudo certinho, eu estou me organizando mais.  

 

2 - Quais foram os aspectos positivos da participação no programa? 

Positivo em relação ao...? Por que todos são bons, tudo é positivo. Assim, de 

aprendizagem, aspectos da aplicação de atividades, tudo maravilha. Não tenho...  

 

3 - Quais foram os aspectos negativos da participação no programa? 

De negativa eu tenho uma que eu já tinha dito pra vocês no primeiro dia de reunião. A 

nossa escola, é uma escola ‘conteudista’, então esse programa, esse projeto é uma maravilha 

e deve ser estendido assim, a nível nacional. Eu aprovo. Mas eu, como sou professora 

também de educação infantil, eu sei que isso daí funcionaria muito mais do que o esperado 

para essas escolas. Não que elas sejam assim, não planejam nada, mas é que elas não tem 

aquele... tem que entregar nota, tem que... você sabe, é ‘conteudista’ mesmo o 1º ano. Então 

tem aquele negócio, tem que entregar nota, tem que fazer diagnóstico, tem que... então, no 



 

 

pré a gente fica mais liberada para realizar com mais satisfação as atividades... não tem que 

ficar correndo para fazer a atividade, para dar conta, por causa do sistema, por causa desse 

caderno de apoio, então... é a única coisa que eu tenho assim de ponto negativo.  

 

4 - Você acha que a participação no programa levou a mudanças fora do âmbito escolar, nas 

crianças ou em você? 

Ah, com certeza, por causa do saber esperar, essa coisa da criança estar já mais  

antenada, já mais crítica, dela saber conversar tanto com uma criança, quando elas param 

para conversar entre elas, quanto quando param para conversar com um adulto, acho que 

assim em termos de conversa também, que eles vão conversar com mais facilidade... que eles 

estão conversando assim tão bem! A linguagem verbal deles está maravilhosa, então acho 

que lá fora deve estar surtindo efeito também.    

 

5 - Você teria alguma crítica ou sugestão com relação às atividades propostas? 

 Não. Crítica eu não tenho não, só tenho aquela do conteúdo, né? Crítica eu não 

tenho, não. 

 

6 - Você gostaria de acrescentar ou comentar alguma outra coisa? 

 Ah, eu acrescentaria que eu acho que deveria continuar, mas já fica difícil pra gente 

no fundamental. Então se for continuar assim, eu não sei o que precisaria fazer com eles, 

né... se for continuar nas séries aí. Mas acho que na educação infantil deve permanecer 

sempre, até no currículo se isso for possível. 

 


