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RESUMO 
 

PAZETO, T. C. B. Predição de leitura, escrita e matemática no Ensino Fundamental 
por funções executivas, linguagem oral e habilidades iniciais de linguagem escrita na 
educação infantil. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Distúrbios 
do Desenvolvimento, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2016. 

 

A avaliação de habilidades cognitivas na pré-escola e nos primeiros anos do Ensino 
Fundamental tem auxiliado na compreensão e identificação de quais habilidades estão 
envolvidas na aprendizagem. Dentre estas, funções executivas, linguagem oral e 
conhecimentos iniciais sobre linguagem escrita têm sido relatadas como preditoras do 
desempenho escolar posterior em leitura, escrita e matemática. A presente pesquisa 
teve como objetivo geral verificar se funções executivas, linguagem oral, habilidades 
preliminares de leitura e escrita, variáveis socioeconômicas, biológicas e visão do 
professor, avaliadas em idade pré-escolar, predizem desempenho no Ensino 
Fundamental em leitura, escrita e matemática. Participaram 71 crianças, de ambos os 
sexos, com idades entre 4 e 6 anos, das séries Jardim I, Jardim II e 1º ano, de uma 
escola particular de São Paulo. Os instrumentos utilizados para a avaliação das 
funções executivas foram Teste de Atenção por Cancelamento, Teste de Stroop 
semântico e Teste de Trilhas para Pré-escolares. Para avaliar linguagem oral, Prova de 
Consciência Fonológica por produção Oral, Teste de Vocabulário por Imagens 
Peabody e Teste de Repetição de Palavras e Pseudopalavras. Na avaliação das 
habilidades iniciais de leitura e escrita, Tarefa de Conhecimento das Letras e dos Sons 
e Teste de Leitura e Escrita. Para avaliar o desempenho escolar: Teste de 
Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras, Teste de escrita sob Ditado e 
Prova de Aritmética. Aos pais foi enviado um questionário de identificação contendo 
questões sobre o desenvolvimento da criança e estrutura familiar e, aos professores, 
um questionário sobre dificuldades dos alunos. A pesquisa teve caráter longitudinal e 
acompanhou essas crianças por meio de avaliações anuais durante 3 anos. Foi 
realizada a análise de imputação, que tem como objetivo preparar a amostra para as 
análises estatísticas seguintes. O teste de Friedman revelou efeito de série significativo 
em todas as habilidades avaliadas. A análise de regressão em árvore derivou modelos 
da importância de cada variável para a predição da variável desfecho, e a análise 
Boruta determinou quais variáveis foram as mais importantes para cada modelo. Dessa 
forma, conforme a análise de regressão em árvore, consciência fonológica, 
conhecimento de letras e de sons, leitura e escrita preliminares e vocabulário foram as 
habilidades preditoras para desempenho posterior em leitura. O conhecimento de 
letras, dificuldade apontada pelo professor, leitura e escrita preliminares, consciência 
fonológica, vocabulário, idade do pai, renda familiar, controle inibitório e flexibilidade 
cognitiva foram as habilidades preditoras para desempenho posterior em escrita. 
Consciência fonológica, conhecimento de letras, leitura e escrita preliminares, 
vocabulário e dificuldade apontada pelo professor foram as habilidades preditoras para 
desempenho posterior em matemática. Diante dos achados encontrados foi possível 
responder a todos os objetivos. Esses resultados possuem relevância social ao permitir 
refletir sobre a ampliação de possibilidades de identificação precoce em problemas 
nessas habilidades e de intervenções preventivas, além de contribuir ao trazer áreas 
relevantes a serem desenvolvidas na educação infantil. 
 

Palavras-chave: avaliação; pré-escolares; predição; desempenho acadêmico. 
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ABSTRACT 

 

PAZETO, TCB. Prediction of reading, writing and math in elementary school by 
executive functions, verbal language and initial skills of written language in 
kindergarten. Doctorate thesis. Development Disabilities Program, Mackenzie 
Presbiterian University, São Paulo, 2016. 
 
The assessment of cognitive skills in preschool and the first years of elementary 
school has helped to understand and identify what skills are involved in learning. 
Among these, executive functions, oral language and early knowledge of written 
language have been reported as predictors of later school performance in reading, 
writing and mathematics. This research aimed to verify that: executive functions, 
verbal language, preliminary reading and writing skills, socioeconomic, biological and 
teacher vision -valued at preschool age- predict performance in elementary 
education in reading, writing and mathematics. A total of 71 children, of both 
genders, aged 4 and 6 years, from kindergarten 1 to the first year of a private school 
in São Paulo. The instruments used for the assessment of executive functions were 
Attention Test for Cancellation, semantic Stroop Test and Trail Making Test for 
Preschoolers. To evaluate oral language: Phonological Awareness Test for Oral 
production, Peabody’s image vocabulary test and words repetition test and 
Pseudoword. In assessing the initial skills of reading and writing: Task knowledge of 
letters and sounds and Reading and Writing Test. To evaluate school performance: 
Word Reading Competence Test and Pseudoword, written test under Dictation and 
Proof of Arithmetic. To parents was sent a file with questions about child 
development and family structure. To and teachers, a questionnaire on students' 
difficulties. The study has a longitudinal character and accompanied these children 
through annual assessments over three years. Imputation analysis was performed, 
which aims to prepare the sample for following statistics analysis. The Friedman test 
showed a significant number of effect on all evaluated skills. The regression tree 
analysis  derived models of the importance of each variable for predicting the 
outcome variable, and Boruta analysis determined which variables were the most 
important for each model. Thus, according to the regression tree, phonological 
awareness, letter knowledge and sounds, preliminary reading and writing and 
vocabulary skills were predictors for later reading performance. Knowledge of letters, 
difficulty pointed out by the teacher, reading and preliminary writing, phonological 
awareness, vocabulary, the father's age, family income, inhibitory control and 
cognitive flexibility were the predictive skills for later writing performance. 
Phonological awareness, letter knowledge, reading and preliminary writing, 
vocabulary and difficulty pointed out by the teacher were the predictive skills for later 
performance in mathematics. In the face of the findings, it was possible to respond to 
all objectives. These results have social relevance by allowing reflect on the 
expansion of early identification of potential problems in these skills and preventive 
interventions and contribute to bringing relevant areas to be developed in early 
childhood education. 
 

Keywords: evaluation; preschool children; prediction; academic achievement. 
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1. APRESENTAÇÃO  

 

A avaliação de habilidades cognitivas na infância, principalmente em crianças 

em idade pré-escolar e nos primeiros anos do Ensino Fundamental, tem auxiliado na 

compreensão de como a aprendizagem ocorre e quais habilidades estão envolvidas 

nesse processo. Tal avaliação tem contribuído ainda para a detecção precoce de 

possíveis dificuldades e auxiliado no planejamento de intervenções adequadas e 

políticas públicas. Diversas pesquisas têm sido conduzidas visando a identificação 

de habilidades cognitivas relacionadas à aprendizagem (ARAUJO et al., 2007; 

CAPOVILLA et al., 2004; CARVALHAIS, 2011; DIAMOND, 2013; DIAS, SEABRA, 

2014; PAZETO et al., 2014; PEREIRA, 2011; SOUZA; AVILA, 2011; TREVISAN, 

2010). Dentre tais habilidades as funções executivas (DIAMOND, 2013) e a 

linguagem oral e escrita (PAZETO et al., 2014; TREVISAN et al., 2012b) se 

relacionaram com domínios acadêmicos como a matemática (SEABRA et al., 2009), 

a leitura e a escrita (PAZETO et al., 2014).   

Pesquisas já evidenciaram a relação preditora existente entre as habilidades 

de funções executivas e linguagem com desempenho escolar em leitura, escrita e 

matemática. Isso sugere que um bom desenvolvimento dessas habilidades em 

idades precoces, como nos anos pré-escolares, provavelmente acarretará em 

melhores rendimentos acadêmicos nos anos posteriores (BLAIR; RAZZA, 2007; 

BULL et al., 2008; CAPOVILLA et al., 2004; DIAMOND, 2006; SESMA et al., 2009; 

STORCH; WHITEHURST, 2002; WAGNER et al., 1994). Pesquisas brasileiras sobre 

cada uma dessas habilidades em crianças em idade pré-escolar e escolar também 

têm sido desenvolvidas e há indicadores de que elas se correlacionam com idade, 

série e desempenho escolar (CAPOVILLA et al., 2004; CARREIRO et al., 2015; 

COSTA; ÁVILA, 2010; FERRACINI, 2005; MARTINS; ANDRADE, 2008; MARTONI, 

2011; MOURÃO et al., 2011; PAZETO, 2014; PEREIRA, 2011; PESTUN, 2005; 

SANTOS et al., 2008). 

Assim, as habilidades de funções executivas e linguagem são preditoras de 

um bom desempenho em leitura, escrita e matemática, trazendo o foco para o 

acompanhamento dessas habilidades conforme os anos e séries avançam 

(SNOWLING et al., 2000; DUNCAN et al., 2007; DIAS; SEABRA, 2015a; ZHANG et 

al., 2014). Sesma et al. (2009) mostraram que as habilidades de planejamento, 
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memória de trabalho, organização e monitoramento, que são construtos das funções 

executivas, influenciam na capacidade de leitura do sujeito, assim como na fluência 

e no vocabulário, e a memória de trabalho e as habilidades de planejamento 

contribuem para a predição de compreensão de leitura. Também Diamond (2013) 

descreve que funções executivas estão relacionadas à leitura e à escrita já em 

crianças nas séries iniciais. Essa mesma relação foi evidenciada na pesquisa 

nacional de Pazeto et al. (2014) entre funções executivas, linguagem oral e escrita 

em pré-escolares. Outros autores observaram que memória fonológica, vocabulário, 

consciência fonológica e sequenciamento avaliados em pré-escolares se mostraram 

preditores de leitura e escrita no ensino fundamental (CAPOVILLA et al., 2004). 

Também a autorregulação e o controle inibitório em pré-escolares são preditores de 

matemática e leitura (BLAIR; RAZZA, 2007), assim como habilidades de consciência 

fonológica se relacionam com desempenho matemático (ZHANG et al., 2014). Essas 

pesquisas evidenciaram o quanto certas habilidades na educação infantil ou em 

idades precoces apresentam relação preditora com o desempenho acadêmico 

posterior.  

Pode-se perceber que as pesquisas descritas acima relacionaram, na maioria 

das vezes, apenas dois construtos, por exemplo, funções executivas com leitura, 

linguagem oral com linguagem escrita, funções executivas com matemática, 

buscando evidenciar as relações preditoras. Frequentemente, ainda, os estudos são 

transversais, comparando as habilidades em um mesmo momento do 

desenvolvimento. Porém, há escassez de estudos que avaliem e relacionem 

diversas habilidades conjuntamente e de forma longitudinal, ou seja, acompanhando 

as mesmas crianças ao longo do tempo. É nesse aspecto que a importância da 

presente pesquisa se apresenta, pois, além de avaliar as crianças nas habilidades 

de funções executivas, linguagem oral e escrita durante um período de três anos, 

também foram analisadas as relações preditoras entre elas, assim como questões 

familiares, de desenvolvimento e visão do professor. 

 Dentro desse contexto, os objetivos do estudo foram verificar como se 

desenvolvem as funções executivas, a linguagem oral e os primórdios da linguagem 

escrita em crianças pré-escolares e escolares por meio de um estudo longitudinal, 

tendo como base o desempenho em testes específicos, verificando as variações em 

função da série escolar. Objetivou-se também, como foco principal do estudo, 
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identificar possíveis predições das habilidades na pré-escola (funções executivas, 

linguagem oral e primórdios de leitura e escrita), assim como questões relacionadas 

ao desenvolvimento da criança, estrutura familiar e visão do professor em relação ao 

desempenho acadêmico no Ensino Fundamental, avaliado em termos de leitura, 

escrita e matemática. A presente pesquisa contribui socialmente para pensar as 

políticas públicas de educação infantil, mostrando habilidades a serem priorizadas 

na rotina escolar nessa idade que podem influenciar no desempenho acadêmico 

posterior dessas crianças em leitura, escrita e matemática no ensino fundamental. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A leitura, a escrita e a matemática são algumas das áreas mais requeridas na 

rotina escolar, especialmente nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Os 

conteúdos escolares se alicerçam principalmente nessas três habilidades sendo, 

portanto, de grande importância para a criança em toda a sua vida acadêmica 

(ESTEBAN, 2000). Por essa questão essas três áreas foram escolhidas como 

medidas de desempenho escolar no presente estudo.   

Conforme descrito na Apresentação, nessa pesquisa investigou-se se tal 

desempenho, medido em termos de leitura, escrita e matemática, no primeiro ano do 

Ensino Fundamental, pode ser predito por habilidades avaliadas em fase pré-

escolar, a saber, funções executivas, linguagem oral e primórdios de leitura e 

escrita. 

Nesse contexto, no presente tópico é descrito inicialmente o conceito de 

desempenho acadêmico, incluindo habilidades de linguagem escrita e de 

matemática. Em seguida, são descritos os construtos funções executivas e 

linguagem, dividindo-a em linguagem oral e escrita. Finalmente, são apresentadas 

as relações entre essas habilidades. 

 

2.1. Desempenho acadêmico 

 

O desempenho acadêmico envolve o conhecimento do aluno aprendido na 

educação formal e pode ser avaliado por meio de alguma quantificação desse 

conhecimento (ESTEBAN, 2000). Para crianças no início do Ensino Fundamental, 

pode-se pensar que leitura, escrita e matemática constituem três das principais 

áreas enfocadas nas instruções formais. É a partir do desenvolvimento dessas três 

habilidades que diversas disciplinas escolares são estruturadas. Essas três áreas 

são, portanto, abordadas no presente trabalho como medidas de desempenho 

acadêmico em crianças do primeiro ano do Ensino Fundamental. 

A linguagem escrita e a matemática são essenciais e requeridas para o 

aprendizado escolar, e permitem a aquisição de conhecimentos e informações 

advindos da cultura (SHAYWITZ, 2006). De fato, os primeiros anos do Ensino 

Fundamental, principalmente a primeira e segunda série, concentram grande parte 
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de seu tempo em dedicação ao desenvolvimento dessas três habilidades, por isso a 

sua avaliação nessa fase é importante para verificar como estão se desenvolvendo 

essas competências (ARAUJO et al., 2007; CAPOVILLA et al., 2004; CARVALHAIS, 

2011; DIAMOND, 2013; DIAS, SEABRA, 2014; SOUZA; AVILA, 2011; TREVISAN, 

2010). O capítulo a seguir detalhará sobre essas habilidades. 

 

2.1.1 Linguagem escrita  

 

 A linguagem escrita é uma variação da linguagem e, assim como a oral, 

também obedece a regras estruturais determinadas por cada sociedade (GERBER, 

1996; GIL, 2010). A linguagem escrita, como qualquer outro tipo de linguagem, é 

definida como o uso individual dos códigos de um sistema, sendo esse sistema 

formado por um número limitado de unidades mínimas que se recombinam segundo 

regras pré-determinadas, definidas e compartilhadas pela comunidade linguística 

(GIL, 2010; HIPÓLITO et al., 2012; TREVISAN et. al., 2012b). A linguagem escrita é 

ensinada em contextos e situações formais, ou seja, a criança não aprenderá a 

escrever e ler pelo simples fato de fazer parte de uma comunidade que possui essas 

habilidades (ELLIS, 1995; SHAYWITZ, 2006).  

A linguagem escrita envolve a leitura e escrita que são habilidades 

relacionadas aos processos de decodificação e codificação (TREVISAN et al., 

2012b). Quando a pessoa escreve ela está se expressando, criando uma 

mensagem, codificando, ela faz uso do código para transmitir uma mensagem. Por 

outro lado, em contato com essa informação no processo de leitura, a pessoa está 

recebendo a mensagem, fazendo a decodificação dos códigos escritos, 

convertendo-os nos seus correspondentes fonológicos (GOUGH; TUNMER, 1986; 

ELLIS, 1995; SANTOS; NAVAS, 2004; SHAYWITZ, 2006; TREVISAN et al., 2012b). 

Por mais que sejam processos que se complementam, a leitura envolve, além 

da identificação dos códigos, a compreensão do que eles significam, portanto, de 

nada adianta reconhecer as letras se a pessoa não tem compreensão. A 

compreensão é o objetivo da leitura e envolve a habilidade de entender o que as 

palavras significam, após a sua identificação, assim como o contexto em que se 
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inserem, interpretando cada conteúdo integrando-o a conhecimentos prévios e ao 

texto como um todo (AARON et al., 2008).  

Assim, a leitura é um processo complexo formado por diferentes 

componentes e estratégias e ocorre de maneira eficaz quando acontece o 

reconhecimento e a compreensão da palavra. Dessa forma, esses dois processos 

são componentes fundamentais da leitura competente: reconhecimento de palavras 

e compreensão (ATHAYDE et al., 2014; AARON et al., 2008; ENGEL DE ABREU et 

al., 2014; FRITH, 1985; GOUGH, TUNMER, 1986; MENGHINI et al., 2010). Segundo 

Aaron et al. (2008) a leitura envolve também o reconhecimento sonoro e visual, 

questões acadêmicas, memória de trabalho, envolvimento relacionado aos aspectos 

sociais, assim como habilidade de visuoconstrução.  

O reconhecimento das palavras é a conversão das letras em um código 

linguístico, fonético, ou a conexão das letras aos seus nomes e sons (SHAYWITZ, 

2006). Se a pessoa não identifica os caracteres impressos, não consegue convertê-

los em código fonético, não transforma as letras em sons (CIASCA et al., 2003). 

Quando a pessoa se depara com códigos linguísticos que não consegue identificar é 

como se estivesse olhando para uma folha cheia de rabiscos, que não fazem 

nenhum sentido (ELLIS, 1995; SHAYWITZ, 2006).  

A escrita, por sua vez, envolve a transcrição de informações fonológicas (sons 

verbais) por meio da habilidade de visuoconstrução e da integração da informação 

realizada por um ato motor, sendo a expressão e registro da linguagem (GIL, 2010). 

Assim a escrita é a produção de marcas gráficas sendo a capacidade de lidar com 

mensagens de tipos e graus de complexidade diferenciados, sendo utilizada pela 

sociedade nos mais diversos contextos (SANTOS; NAVAS, 2004; SHAYWITZ, 

2006). As letras representam os sons e são o código visual dos fonemas. Para a 

criança ser capaz de escrever ela precisa ter o domínio de certas habilidades, ter 

alguns conhecimentos já estabelecidos, como conhecer as letras, seu nome, seu 

som, ser capaz de realizar o seu traçado e compreender que nome e som são 

características diferentes (ZORZI, 2009).  

No desenvolvimento da leitura e da escrita, os processos relacionados ao 

código, isto é, decodificação (identificação de palavras) e codificação, podem ocorrer 

de diferentes maneiras. Cada uma delas possui uma estratégia diferente de lidar 
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com o código, a primeira é a logográfica, a segunda alfabética e a última etapa 

ortográfica (FRITH, 1985; SEABRA, CAPOVILLA, 2011). 

A fase logográfica é a primeira no desenvolvimento e contato da criança com 

a escrita, nesse momento ela não diferencia entre desenho e a grafia das letras, ela 

ainda não conhece as letras e não entende sua função de comunicação. Reconhece 

instantaneamente uma palavra apresentada, por essa ser familiar, como se ela 

tivesse decorado o desenho daquela palavra. As pistas que usa são os elementos 

gráficos e o desenho que as letras formam (SHAYWITZ, 2006).  

A ordem das letras e a questão fonológica se tornam secundárias nesse 

processo. Capovilla e Capovilla (2007) descrevem que a criança enxerga a palavra 

como um todo, por exemplo, na leitura de marcas, logotipos e placas sinalizadoras.  

Quando se depara com alguma palavra que não consegue reconhecer pelo desenho 

pode tentar adivinhar ou se recusar a responder. Nessa fase é comum a criança 

identificar as palavras pela sua primeira letra, então se a criança se chama “João” 

ela pode identificar palavras como “janela”, “jacaré” e falar que está escrito João, 

pois não considera a ordem que as letras ocupam dentro da palavra e não realiza 

conversão fonológica (FRITH, 1985). 

A segunda estratégia (alfabética) se dá quando a criança tem o conhecimento 

e consegue fazer o reconhecimento individual das letras, assim como a 

correspondência adequada dos grafemas com os fonemas (SANTOS; NAVAS, 

2004; ZORZI, 2009). Nessa fase, ela entende que existe relação entre o que ela fala 

e escreve e começa a usar as letras correspondentes ao som, a ordem das letras da 

palavra e características fonológica desempenham um papel crucial para que a 

criança consiga ler (SHAYWITZ, 2006). 

 Nesse momento a pessoa é capaz de ler tanto palavras conhecidas quanto 

pseudopalavras (palavras inventadas) por meio da correspondência grafema-fonema 

(FRITH, 1985). A criança percebe que as palavras se formam a partir das 

combinações, recombinações e repetições de grupos específicos de fonemas 

(ZORZI, 2009). Nessa leitura por decodificação o sujeito pode traduzir cada letra da 

palavra em seu som correspondente e começa a fazer a combinação dos sons 

encontrados para alcançar a pronúncia adequada (CARDOSO-MARTINS, 2008).  
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Santos e Navas (2004) caracterizam essa fase como fonográfica, ambas 

consideram que nesse momento a questão fonológica tem papel crucial para a 

leitura e escrita e é utilizada como apoio desses processos. A criança percebe que 

as palavras escritas são formadas por partes, o fonema, logo, é necessário que ela 

tenha o princípio alfabético dominado para que possa aprender a ler (SHAYWITZ, 

2006). Hipólito et al. (2012) descrevem que, para a criança conseguir ler e escrever, 

ela precisa compreender de forma clara a estrutura dos sons das palavras. Perceber 

que a fala se divide em segmentos, como sílabas e fonemas, ser capaz de 

manipular a fala. Esses são elementos que caracterizam a consciência fonológica, 

essencial para leitura e escrita (CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2007).  

Na fase alfabética é comum a criança cometer erros por trocas fonológicas, 

por exemplo, escrever “CAZA” no lugar de “CASA”, “XUVERO” no lugar de 

“CHUVEIRO” entre outros. A criança usa sua fala como apoio para a escrita e, por 

esse motivo, pode cometer erros fonológicos. Com o treino, atividades de leitura e 

escrita, começa a escrever de forma ortograficamente correta e avança para a última 

etapa (CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2007).  

A última fase, conhecida como ortográfica, designa a leitura que a criança faz 

da palavra considerando suas unidades ortográficas, não sendo necessária a 

conversão fonológica, pois já existe uma representação abstrata interna que facilita 

esse processo, permitindo uma recombinação ilimitada de palavras. Diferencia-se 

das estratégias anteriores por não ser nem visual, não linguística (fase logográfica) 

nem fonológica (fase alfabética) (FRITH, 1985). Capovilla e Capovilla (2007) 

descrevem essa fase como sendo lexical (ou ortográfica), pois o reconhecimento se 

dá nos níveis lexical e morfêmico, o que pode ser percebido quando a criança 

consegue ler uma palavra irregular.  

A leitura, considerando todo esse desenvolvimento, pode assim ocorrer por 

duas vias ou rotas. A primeira em relação a palavras novas, ou com escritas 

regulares, realizando o nosso cérebro uma leitura via rota fonológica, convertendo 

os grafemas impressos em seus fonemas correspondentes. A segunda ocorre 

quando a leitura é realizada de forma direta, sem essa necessidade de conversão 

fonológica, por uma via de acesso lexical, no caso de palavras de alta frequência ou 

irregulares, pois já existe uma representação mental pronta daquela estrutura de 

letras juntas (DEHAEHE, 2012).   
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2.1.2 Matemática 

 

A matemática é outra habilidade que a criança precisa desenvolver dentro do 

ambiente escolar (MENON, 2010).  O conceito de matemática envolve a aritmética, 

quantidade ou número, e tem como foco de estudo as propriedades dos números e 

como esses se organizam em operações (NOVICK; ARNOLD, 1988; SEABRA et al., 

2009). A aritmética, parte da matemática, relaciona-se com a habilidade de 

compreender os números, contar sequências numéricas; reconhecimento numérico 

e comparações (AUNOLA et al., 2004; JORDAN et al., 2009). Seabra et al. (2009) 

descreve a competência aritmética considerando três habilidades: capacidade do 

sujeito de resolver problemas quando esses lhe são apresentados de forma verbal; 

capacidade de compreender e contar os números e a capacidade de realizar 

cálculos. 

Seabra et al (2010) descreveram alguns modelos sobre as habilidades 

envolvidas na competência aritmética. O primeiro deles de McCloskey et al (1985) 

diferencia essa competência em processamento numérico e cálculo. O 

processamento se refere à compreensão e produção numérica, conhecimento dos 

símbolos, suas quantidades, ser capaz de contar os números, lê-los e escrevê-los. 

Já o cálculo envolve processar esses símbolos executando os cálculos adequados. 

Novick e Arnold (1988) entendem o conceito com as mesmas habilidades 

descritas acima, porém acrescentam a questão linguística ou verbal envolvida, por 

exemplo, na capacidade de resolver problemas apresentados oralmente. A pessoa 

seria capaz então de ouvir um problema matemático e transformar aquelas 

informações verbais em conceitos matemáticos e resolvê-lo.  

Grégorie (2000) descreve que para realizar um cálculo como 3+2 inicialmente 

é necessário compreender os números três e dois, que nesse caso são quantidades 

abstratas, depois identificar o símbolo entre eles e entender o que ele exige por meio 

de uma procura no estoque de fatos numéricos, finalizando com a resposta ao 

problema, que pode ser em número expresso ou palavra. 

Menon (2010) apresenta um modelo no qual divide a competência aritmética 

em três níveis de processamento. O primeiro é o processamento numérico básico, 

que envolve conhecer os números, símbolos, quantidades e magnitude, sendo 

esses conceitos definidos por ele como as estruturas básicas para que aconteça o 
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desenvolvimento da aritmética. O próximo nível é a computação matemática 

simples, que é a capacidade de resolver cálculos e de recuperar as informações 

necessárias para a resolução. O acesso a memória de longo prazo só ocorre 

quando os conceitos já foram consolidados, quando todos elementos precisam ser 

processados sem acesso a memória de longo prazo a demanda a memória de 

trabalho é maior. A computação matemática complexa fecha esse modelo, sendo 

caracterizada pela demanda sobre a memória de trabalho, funções executivas, 

realização de cálculos, acurácia e velocidade na realização da tarefa (DIAS; 

SEABRA, 2013).  

Dentre esses modelos, a presente pesquisa segue o primeiro deles de 

McCloskey et al (1985), sendo esse utilizado como base no desenvolvimento da 

Prova de Aritmética (PA) que foi utilizada para avaliação das competências 

matemáticas nas crianças do primeiro ano, dividindo essa competência em 

processamento numérico e cálculo, ambos requeridos na tarefa utilizada.  

Outro elemento que faz parte da matemática são os números, presentes em 

atividades básicas e diárias nos mais diversos contextos, que envolvem desde 

anotar os números do telefone de alguém até realizar contas e controles financeiros 

(BASTOS, 2008; DEHAENE, 2003). Os números podem ser representados em 

diversas modalidades, tais como no sistema arábico (exemplo: “5”); em palavras 

faladas ou escritas (exemplo: “cinco”) e por meio de quantidades não simbólicas, 

que podem abranger diversos exemplos, como cinco quadrados, seis mulheres, 

quatro mesas, entre outros. Também envolvem a escrita aritmética (como: “4 + 3 = 

7”) e a resolução de problemas matemáticos escritos (como: “Paulo tem cinco 

moedas, ele ganha de seu primo mais quatro. Com quantas moedas Paulo ficou 

agora? ”) (ZHANG; LIN, 2015).  

 Dehaene (2011) descreve que os seres humanos são preparados para lidar 

com um complexo sistema simbólico, pois a linguagem permite lidar com muitos 

números, enquanto os algarismos arábicos representam e descrevem qualquer 

quantidade. Hauser et al. (2000) descrevem que, além da influência cultural, os 

elementos matemáticos possuem sua origem cerebral, pois o ser humano é capaz 

de lidar com questões numéricas e manipulá-las internamente com cálculos 

elementares mesmo sem instrução. Ambos os hemisférios cerebrais são 
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responsáveis pela organização do pensamento numérico, possuindo áreas para 

processar números e quantidades (BASTOS, 2008).  

O desenvolvimento das habilidades em matemática ocorre pelo envolvimento 

da criança com o mundo numérico. Ela é ensinada a nomear sua idade, lidar com os 

canais da televisão, brincar com diversos jogos que envolvem números, saber o 

número da sua casa, entre outros. Esses conceitos com o tempo levam a criança a 

compreender e a começar a produzir números, ela então soma, subtrai, multiplica, 

divide e com o desenvolvimento dessa habilidade e com o avanço da idade para 

adolescência e vida adulta ela começa a usar esses conceitos em atividades diárias 

como checar extratos, fazer compras, planejar suas contas pessoais entre outros 

(BASTOS, 2008).  

Para que esse desenvolvimento ocorra é fundamental que a criança saiba 

contar e sequenciar, assim como ser capaz de manipular esses dados para alcançar 

um resultado. Outras habilidades como memória de trabalho, conceito de 

numerosidade, habilidades linguísticas e visuoespaciais também são necessárias 

para adquirir as habilidades aritméticas (BUTTERWORTH, 2005; SEABRA et al., 

2010).   

 Dehaene (2011) descreve que o desenvolvimento dessa habilidade depende 

da relação que a criança estabelece com os números por meio de sua educação, e 

que habilidades numéricas já podem ser observadas em bebês por volta de seis 

meses e até mesmo em recém nascidos. Eles conseguem perceber diferenças entre 

cores, formas, tamanhos, pontos e números.  

Estudos com bebês têm revelado que eles mantêm um maior tempo de 

fixação nas imagens que contém mais elementos, quando muda de dois para três 

pontos, isso pode ser verificado por meio da análise do movimento ocular. O 

exemplo de teste pode ser verificado na Figura 1 (DEHAENE, 2011 p.38).  
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Figura 1: Exemplo de teste com bebês (DEHAENE, 2011 p. 38) 

 

Para provar que bebês diferenciam números de acordo com as quantidades 2 

e 3, inicialmente foi mostrado repetidas vezes a imagem com os dois pontos. 

Quando aparece a imagem com os três pontos, ou três imagens, eles focam mais a 

atenção. Esse mesmo teste foi aplicado em recém-nascidos e os autores 

perceberam os mesmos resultados (DEHAENE, 2011). A percepção de quantidades 

diferentes pode ser notada em idades precoces, e com o desenvolvimento da 

criança outras habilidades cognitivas começam a ser utilizadas na realização de 

procedimentos matemáticos, como por exemplo, a memória de trabalho, consciência 

fonológica, orientação espacial, consciência numérica e raciocínio.  

O senso numérico envolve a compreensão do número; habilidade de fazer 

relações; fluência e flexibilidade com números. Assim, durante o primeiro ano de 

vida já começam a se desenvolver representações internas para quantidades 

numéricas, o que é de extrema importância e servirá como base para outras 

habilidades como o aprendizado de símbolos numéricos e a capacidade de realizar 

cálculos (BASTOS, 2008). 

Santos et al. (2009) descrevem que dos 3 aos 4 anos já é possível contar até 

quatro itens, quando a criança chega aos cinco anos esse número sobe para 15 e 

inicia-se a percepção de representação numérica. Aos 8 anos já se tornam capazes 

de escrever quantidades numéricas de até três dígitos, realizar cálculos que 

envolvem adição e subtração e conhecer os símbolos. A capacidade de lidar com a 
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multiplicação e divisão aparecem dos 9 aos 12 anos de idade, mostrando que com o 

avanço da idade ocorre também um avanço nas demandas matemáticas. 

No Ensino Fundamental, a criança se torna capaz de transformar informações 

verbais em numéricas e o contrário, aprende o sistema decimal e a resolver 

problemas. No Ensino Médio todos esses sistemas se tornam mais complexos. 

Então os conceitos matemáticos se consolidam no final da adolescência e início da 

vida adulta (SANTOS et al., 2009).  

Conforme descrito, linguagem escrita e matemática são duas áreas 

essenciais do desempenho acadêmico, sendo fundamentais para a escolarização. 

No tópico seguinte serão abordadas habilidades que têm sido relatadas como 

preditoras de tal desempenho. 

  

 

2.2. Habilidades preditoras do desempenho acadêmico 

 

Diversas tarefas do cotidiano escolar que envolvem leitura, escrita, resolução 

de problemas matemáticos, entrega de atividades nos dias previamente 

combinados, organização do material, anotações durante as aulas, execução de 

projetos, manejo e organização do tempo, entre outros, refletem e influenciam no 

desempenho acadêmico geral dessas crianças (MELTZER, 2010).  

Buscando estudar a relação entre algumas habilidades das crianças e seus 

desempenhos acadêmicos. Liew et al., (2008) realizaram um estudo longitudinal no 

qual acompanharam 733 crianças durante um período de três anos. Eles verificaram 

que habilidades de funções executivas, como por exemplo as de autorregulação, 

influenciam no desempenho acadêmico nos anos seguintes, no caso, no segundo e 

terceiro ano. Dessa forma, as funções executivas estão relacionadas a capacidade 

da criança de aprendizagem e, portanto, possuem importante relação com o 

desempenho acadêmico nas mais diversas áreas, como a leitura, escrita e 

matemática, sendo assim fundamental a sua avaliação em idades precoces (LIEW et 

a., 2008).   

De maneira semelhante, a linguagem oral é a ferramenta mais utilizada pelos 

professores em sala de aula para o desenvolvimento dos conteúdos escolares, 

ensino dos conceitos matemáticos e mesmo das habilidades de leitura e escrita, 

influenciando o desempenho escolar acadêmico de forma crucial na vida das 
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crianças (ENGEL et al., 2015). Portanto, esses dois conjuntos de habilidades foram 

escolhidas nesse trabalho para serem relacionadas ao desempenho escolar. Elas 

encontram-se descritas mais detalhadamente a seguir. 

 

 

2.2.1 Funções executivas  

 

Funções executivas envolvem diversos construtos que atuam em conjunto em 

prol da realização de objetivos (DIAS, 2009; GAZZANIGA et al., 2006; MALLOY-

DINIZ et al., 2008; LEZAK, 1995). Diversos autores, por meio de suas pesquisas e 

estudos, trazem informações conceituais que se complementam e auxiliam na 

melhor compreensão desses elementos (ARDILA; OSTROSKY-SOLIS, 1996; 

CICERONE et al., 2006; DIAMOND, 2013; GAZZANIGA et al., 2006; GIL, 2010; 

LEZAK, 1995; LEZAK et al., 2004; MALLOY-DINIZ et al., 2008; MIYAKE, 

FRIEDMAN, 2012; REPPOLD et al., 2015; SEABRA et al., 2014). 

Essas funções referem-se aos processos que possibilitam ações organizadas 

para orientação do comportamento, interação com o meio em busca de recursos, 

formulação de um plano de ação orientado por experiências passadas e 

flexibilização do comportamento em busca de novas alternativas caso necessário 

para o alcance do objetivo inicialmente determinado (ARDILA; OSTROSKY-SOLIS, 

1996; GAZZANIGA et al., 2006; MALLOY-DINIZ, et al., 2008; GIL, 2010). Assim, tais 

funções auxiliam no controle e regulação do comportamento perante as demandas 

ambientais, tornando possível o engaje de forma organizada, adaptativa e 

direcionada a metas (HAMDAN; BUENO, 2005; MIYAKE et al., 2000). Envolvem 

planejar, monitorar e realizar o comportamento de modo efetivo com sucesso 

(ARDILA; OSTROSKY-SOLÍS, 1996; LEZAK et al, 2004; MALLOY-DINIZ et al, 2008; 

REPPOLD et al., 2015).  

Nessa perspectiva, que é usada no presente trabalho, pode-se perceber que 

as funções executivas não são um construto unitário ou uma habilidade unitária, mas 

sim, um conjunto de diversas habilidades que atuam no processo executivo em 

conjunto (MIYAKE et al., 2000; SOUZA et al., 2001). Uma definição e concepção 

mais recente foi organizada por Diamond (2013) que descreve as funções 

executivas como sendo um controle executivo top-down, ou seja, que age de cima 

para baixo, do controle mental para o comportamento, que é ativada quando há 
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necessidade de concentração e atenção voluntárias. Segundo a autora, as funções 

executivas são necessárias porque é mais fácil continuar fazendo o que já se está 

fazendo do que mudar, é mais fácil cair em tentação do que resistir, é mais fácil 

continuar no ‘piloto automático’ do que considerar o que pode vir a seguir. Logo, 

quando a pessoa decide fazer algo que vai contra o comportamento automático ou 

habitual, as funções executivas são ativadas. É o controle executivo ou cognitivo 

responsável pela regulação do processamento das informações. Tais funções estão 

envolvidas na filtragem das demandas recebidas do ambiente e na seleção da forma 

mais adequada de resposta.  

 Diamond (2013) divide essas funções em duas categorias: funções 

executivas complexas ou superiores e funções executivas principais, que podem ser 

visualizadas na Figura 2 (DIAMOND, 20013, p. 152). 

 

 

Figura 2: Funções executivas segundo Diamond (2013) 
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Essas categorias são compostas por seis construtos, que são memória de 

trabalho, flexibilidade cognitiva, controle inibitório, planejamento, resolução de 

problemas e raciocínio. As três primeiras habilidades compõem as funções 

executivas principais e as três últimas, as complexas (DIAMOND, 2013). Na 

concepção teórica adotada na presente pesquisa optou-se por apresentar as 

definições mais antigas e clássicas de alguns autores sobre esses construtos 

juntamente com a concepção mais recente de Diamond.  

 A memória de trabalho faz parte então das funções executivas principais 

(básicas) e é uma habilidade cognitiva que permite a realização de operações 

mentais com informações armazenadas ou aprendidas anteriormente, permitindo 

que essas possam ser manipuladas, utilizadas e processadas, integrando estímulos 

ambientais e conhecimentos prévios (BADDELEY, 2000; DIAMOND, 2013; 

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

Baddeley e Hitch (1974) e posteriormente Baddeley (2000) estruturaram um modelo 

de memória de trabalho, dividido em quatro componentes: central executivo, alça 

fonológica, esboço visuoespacial e buffer episódico.  

O central executivo, que se relaciona às funções executivas, funciona como o 

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

alça fonológica e esboço visuoespacial, coordenando os processos da memória de 

trabalho e controlando suas ações (BADDELLEY, 2000; BADDELLEY; HITCH, 1974; 

GAZZANIGA et al., 2006; REPOVS; BADDELEY, 2006). A alça fonológica possui 

relação com informação auditiva; constitui uma memória sonora, utilizada na 

informação que é codificada acusticamente, ou seja, é um armazenamento de curto 

prazo acústico, que processa os sons de entrada (BADDELEY, 2000; BADDELLEY; 

HITCH, 1974; GAZZANIGA et al., 2006; REPOVS; BADDELEY, 2006). O esboço 

visuoespacial é responsável pelo armazenamento da informação visual e códigos 

visuoespaciais (BADDELLEY, 2000; BADDELEY, 2006; BADDELLEY; HITCH, 1974; 

GAZZANIGA et al., 2006). Já o buffer episódico é um sistema de armazenamento 

temporário com capacidade limitada, responsável por fazer a integração da 

informação provinda de fontes diferenciadas em uma representação unitária 

episódica (BADDELLEY, 2000) 

 A inibição, o segundo construto do esquema de Diamond (2013), refere-se ao 

controle dos impulsos, também conhecido como controle inibitório, e pode ser 
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definida como a habilidade de inibir comportamentos não adequados ou impulsivos e 

realizar uma ação mais adequada e contextualizada. Está relacionada, por exemplo, 

à disciplina para permanecer em uma tarefa mesmo quando a vontade é de fazer 

outra coisa, e envolve considerar a gratificação posterior, ou seja, é a persistência 

visando a objetivos maiores (DIAMOND, 2013).  

Malloy-Diniz et al. (2008) descrevem-na como sendo a capacidade que o 

sujeito possui de inibir respostas às quais ele tem uma forte tendência de realizar, 

assim como evitar comportamentos não adaptados impulsionados por influências 

internas ou até mesmo de preferências, permitindo agir de outra forma. É o controle 

da atenção, comportamento, pensamentos e emoções motivados por uma forte 

predisposição interna ou influência externa. Pode ser percebido quando existe a 

vontade de fazer algo, porém o indivíduo sabe que não pode ou não deve porque, 

naquele contexto ou para um grupo social específico, essa resposta não será bem 

vista. Então o comportamento é inibido e trocado por um mais adequado e 

contextualizado (DIAMOND, 2013).  

Gil (2010) caracteriza esse controle por ser a capacidade de inibir as 

respostas não adaptadas, ou seja, ele permite ao sujeito agir adequadamente, 

controlando aqueles comportamentos que não seriam corretos ou até prejudiciais 

naquele momento. Diamond (2013) descreve que, sem essa capacidade, o ser 

humano estaria abandonado à mercê de seus impulsos e velhos hábitos, como se 

não existisse a possibilidade de mudança ou de agir diferentemente, como se o 

comportamento da pessoa fosse totalmente ditado pelo meio em que vive ou pelas 

situações que o ambiente determina.  

O controle inibitório faz parte da rotina e vida diária escolar. Por exemplo, a 

simples decisão de não sair da aula ou não falar que gostaria de estar em casa 

porque está cansado, até uma decisão mais complexa de não aceitar um convite 

para o almoço porque tem um trabalho a entregar no dia seguinte refletem uma ação 

não motivada pelo impulso, pois, mesmo querendo, a pessoa é capaz de refletir 

sobre as consequências de sua escolha e não fazer o que gostaria. Reflete a 

racionalidade, é a possibilidade de mudar, escolher o comportamento. Logo, 

responder a primeira coisa que vem à mente, tirar conclusões precipitadas, não 

conseguir esperar e não analisar todos os fatos mostram um controle inibitório 

inadequado (DIAMOND, 2013). 
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 Juntamente com o controle inibitório atuam os processos de atenção. Dentre 

os processamentos cognitivos estão os elementos de filtragem, e um deles é a 

atenção, mecanismo cerebral-cognitivo que possibilita o processamento de certas 

informações, ações e pensamentos. Enquanto o processamento é realizado, os 

elementos irrelevantes ou que possam causar distração são ignorados pelo sistema. 

A todo instante recebe-se um bombardeio de informações do meio ambiente, assim 

a atenção processa fontes diferenciadas de informações ao mesmo tempo, 

selecionando aquelas preferenciais (GAZZANIGA et al., 2006; STERNBERG, 2008).  

 A flexibilidade cognitiva, último construto das funções executivas principais, é 

a capacidade do indivíduo de mudar ou alternar de objetivos durante a realização de 

uma tarefa, necessária principalmente perante imprevistos do meio que inviabilizam 

alcançar o que estava determinado inicialmente ou quando a tarefa possui dois 

objetivos diferentes (CAPOVILLA; ASSEF; COZZA, 2007; MALLOY-DINIZ et al., 

2008). Diamond (2013) descreve a flexibilidade cognitiva como sendo a mudança de 

perspectiva, ou pensar sobre algo de forma diferente. Por exemplo, se a forma de 

resolução de um problema não funciona num determinado contexto, pode ser que 

uma nova concepção deva ser considerada, ou seja, deve ocorrer a flexibilização do 

pensamento.  

Gil (2010, p.165) descreve que “a flexibilidade mental designa, então, uma 

capacidade de adaptar as escolhas às contingências”, ou seja, o indivíduo é capaz 

de alterar seu comportamento conforme o que o meio está lhe oferecendo. A 

flexibilidade cognitiva envolve, portanto, ser flexível o suficiente para se ajustar a 

diferentes demandas ou prioridades. Admitir o erro e tirar vantagens de 

oportunidades e situações inesperadas, por exemplo, se o indivíduo está organizado 

para realizar a tarefa X, porém o ambiente se torna propício para realização da 

tarefa Y, a flexibilidade se revela no momento que o sujeito percebe que fazer Y 

seria melhor do que X (DIAMOND, 2013). 

Diamond (2013) traz um exemplo de flexibilidade por parte do professor. Cada 

professor estabelece seu jeito de ministrar as aulas e de organizar o conteúdo, 

porém alguns alunos podem não conseguir aprender. O professor pode pensar que 

aquele é o modo dele de ensinar e que funciona, ou ele pode refletir sobre uma 

maneira diferente de apresentar o conteúdo para aqueles alunos, sendo que, nesse 

último caso, ele está flexibilizando sua maneira de ministrar o conteúdo.  
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Esses três construtos descritos anteriormente compõem as funções 

executivas principais e são eles que dão a base para o desenvolvimento do 

raciocínio, resolução de problemas e planejamento (DIAMOND, 2013). Memória de 

trabalho, inibição e flexibilidade cognitiva atuam em conjunto pois, para conseguir 

relacionar diversas ideias e responder adequadamente, a pessoa precisa ser capaz 

de resistir aos estímulos distratores e focar em algo, precisa controlar os 

pensamentos e manter a persistência na tarefa e, se necessário, monitorar e alterar 

seu plano de ação, requerendo todos esses mecanismos em conjunto (DIAMOND, 

2013).   

Apesar de funcionarem de forma integrada, por se tratar de habilidades 

diferentes, cada uma das habilidades principais de funções executivas possui um 

momento em que começa a ser desenvolvida, e esse desenvolvimento será descrito 

a seguir. As funções executivas possuem um curso de desenvolvimento desde o 

nascimento até a vida adulta (DIAS, 2009; HUIZINGA et al., 2006 MALLOY-DINIZ et 

al, 2008). Por ser constituída por diversos construtos não possui fases e momentos 

fixos e precisos de desenvolvimento, pois cada elemento possui características 

desenvolvimentais próprias que ocorrem em momentos distintos, ou seja, atenção e 

memória, por exemplo, poderão se desenvolver em momentos diferentes. 

Huizinga et al (2006) e Miller e Cohen (2001) descrevem que as funções 

executivas têm um prolongado curso de desenvolvimento, o que pode ser percebido 

com o decorrer da idade com um melhor controle dos pensamentos e ações. 

Conforme o bebê e a criança crescem, as habilidades se tornam mais refinadas e 

autorreguladas, mostrando um desenvolvimento maior das funções executivas.  

Diamond (2002) e Davidson et al (2006) descrevem que o desenvolvimento não 

ocorre de forma unitária, mas sim cada construto atinge sua maturidade em certa 

idade. Tal desenvolvimento começa a ocorrer por volta dos 12 meses de idade, 

aumentando gradativamente conforme a progressão da idade. Tende a se estabilizar 

na vida adulta e declinar na velhice (PAPAZIAN et al., 2006).  

O desenvolvimento da habilidade de memória já pode ser percebido em 

bebês por volta de 9 a 12 meses em tarefas simples de diferenciação de objeto e de 

cartões com quantidades diferentes, apresentando assim sinais de memória ao 

perceber que um objeto é diferente de outro, fixando menos tempo naqueles 

previamente conhecidos. A memória de curto prazo possui o seu início de 
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desenvolvimento em idades precoces (primeiros anos), crianças bem novas já se 

mostram capazes de lidar com uma ou duas informações por um determinado 

tempo. Desenvolve-se durante a infância, adolescência e vida adulta e declina na 

velhice, devido à diminuição na velocidade de processamento da informação 

(DIAMOND, 2013). 

A flexibilidade cognitiva começa a surgir nas crianças na primeira infância e 

possibilita a melhora na capacidade de planejar ações mais abstratas. Continua se 

desenvolvendo conforme a progressão da idade. Portanto, apesar de já poder ser 

percebida em crianças, ainda não está plenamente desenvolvida, podendo se tornar 

mais eficaz e refinada de acordo com influências do ambiente, interações e 

intervenções (PAPAZIAN et al., 2006). Essa habilidade começa a se desenvolver em 

crianças por volta dos 2 anos e meio de forma mais simples, como em atividades de 

reversão, apertar um lado da tela quando aparecer um estímulo, depois apertar do 

outro lado, conforme muda o estímulo. Por volta dos quatro ou cinco anos se torna 

mais refinada e, assim como outras habilidades, declina na velhice (DIAMOND, 

2013).   

A capacidade de tomar decisões de forma adequada começa a se manifestar 

em crianças por volta dos 4 anos, assim como a habilidade de planejamento de 

resposta e de monitoramento (PAPAZIAN et al., 2006). A inibição é uma que 

começa a se desenvolver por volta de um ano e que se desenvolve até a 

adolescência. Influencia diretamente na vida adulta, ou seja, um bom controle 

inibitório na infância atua de forma preditiva na capacidade de esperar sua vez, se 

distrair com facilidade, fazer escolhas arriscadas, fumar, tomar drogas, se tornar 

obeso e infringir a lei (MOFFITT et al., 2011). Atinge seu ápice na vida adulta e 

declina na velhice (DIAMOND, 2013).  

Pesquisas sobre funções executivas e sobre o desenvolvimento de seus 

construtos em crianças estão sendo desenvolvidas e há indicações de que elas se 

correlacionam com idade e série, bem como que as diferentes medidas de funções 

executivas se correlacionam entre si (DIAS, 2009, 2013; DIAS, SEABRA, 2014; 

PAZETO et al., 2014). As funções executivas avaliadas na presente pesquisa 

envolveram os constructos: flexibilidade cognitiva e controle inibitório. Há, porém, 

carência de estudos brasileiros que busquem investigar sua correlação com outras 
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habilidades cognitivas, tais como linguagem, que também é preditora do 

desempenho acadêmico e que será descrita mais detalhadamente a seguir. 

  

 

2.2.2 LINGUAGEM 
 

A linguagem permite que pessoas que compartilham um mesmo código se 

comuniquem (GIL, 2010). A linguagem é definida como o uso individual dos códigos 

de um sistema, sendo esse sistema formado por um número limitado de unidades 

mínimas que se recombinam segundo regras pré-determinadas, definidas e 

compartilhadas pela comunidade linguística (GIL, 2010; HIPÓLITO et al., 2012; 

TREVISAN et. al., 2012b).  Possui, segundo Sternberg (2008), seis propriedades 

básicas: (1) é comunicativa, permite a comunicação entre pessoas que 

compartilham a mesma língua; (2) é arbitrariamente simbólica, existe relação 

arbitrária entre o símbolo e seu referente (ideia); (3) é regularmente estruturada, 

suas unidades mínimas recombinam-se segundo regras pré-determinadas que 

variam em cada sociedade; (4) é estruturada em múltiplos níveis, que variam desde 

as menores unidades, como os sons, morfemas, palavras, frases, até o discurso 

estruturado; (5) é gerativa, ou seja, existem ilimitadas possibilidades de 

recombinação de suas unidades e de criação de enunciados novos; e (6) é 

dinâmica, visto que a língua está em contínua mudança, conforme as sociedades 

evoluem, assim também os seus membros e sua forma de comunicação.  

A linguagem possui variações como a oral, a escrita (leitura e escrita) e de 

sinais. Gomes (2011) descreve as diferenças entre a linguagem oral e escrita 

conforme pode ser visualizado no Quadro 1. 
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Quadro 1: Características das linguagens oral e escrita 

Linguagem oral Linguagem escrita 

Como acontece sempre em um 
determinado contexto, as referências 
são claras (isto aqui, aquela coisa lá) 

Deve ser bem especificada para criar um contexto 
próprio. 

O falante e o ouvinte estão em 
contato direto, e a interação acontece 

por troca de turnos. 

O leitor não está presente quando se escreve e não 
há interação, exceto na conversa via internet ou 

telefone celular, embora não tão imediata quanto a 
oral. 

O interlocutor é, geralmente, alguém 
específico. 

Muitas vezes, o leitor não é conhecido pelo escritor. 

Como existe interação, as reações 
são, normalmente, imediatas e podem 
ser: verbais: perguntas, comentários, 

murmúrios, resmungos 

Não é possível o escritor conhecer a reação 
imediata do leitor. Ele pode, no entanto, antecipar 
as reações e comentar no texto. Nas interações 

eletrônicas, existem os emoticons. não verbais: expressões faciais ou 
corporais. 

A fala é transitória. Se o interlocutor 
não compreende alguma coisa, pode 

interagir. 

A escrita é permanente e pode ser lida e relida 
quantas vezes for necessário para a compreensão. 

Há hesitações, frases incompletas, 
pausas e redundâncias. 

Espera-se maior estruturação da linguagem, 
organizada em forma de texto e construída com 

maior cuidado, pois os recursos são gráficos como: 
pontuação, letras maiúsculas, aspas, tipo de letras 

etc.  

 

Conforme visualizado no quadro de Gomes (2011) a linguagem oral e a 

escrita possuem formas de uso e se estruturam de maneiras diferentes. A seguir 

será explicada separadamente cada uma dessas modalidades.  

 

2.2.2.1 Linguagem oral 

 

A linguagem oral, assim como os demais tipos de linguagem, caracteriza-se 

por ser governada por regras, por exemplo, no discurso cada palavra ocupa um 

lugar específico na construção da fala. Cada língua possui regras estruturais que 

regulam desde a formação de palavras até a transformação de palavras em plural, 

feminino, masculino; ou de frases em interrogativa ou afirmativa, entre outras 

(KUTAS et al., 2000). O Quadro 2 apresenta os componentes da Linguagem Oral, 

segundo Riper e Emerick (1997, p.86). 
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Quadro 2: Componentes da linguagem segundo Riper e Emerick (1997) 

 

Esse quadro permite visualizar a variedade de elementos que compõem e 

estruturam a linguagem oral. Assim, por mais que ela seja aprendida sem a 

necessidade de instrução formal, ela é complexa e possui características que 

precisam ser seguidas para uma comunicação adequada (RIPER; EMERICK, 1997).  

A linguagem também é criativa pois, com todos esses elementos do Quadro 

2, o sujeito elabora suas frases de acordo com cada meio e necessidade, podendo 

ser utilizada para descrever o mundo à sua volta. Em cada contexto, diante de 

diversas situações, o sujeito pode utilizar esses elementos para encontrar a maneira 

mais eficaz de se comunicar (KUTAS et al., 2000). Outros autores corroboram essas 

definições anteriores e também entendem a linguagem como uma forma de 

comunicação (ALVAREZ et al., 2008; GIL, 2010), definida pelo uso de um conjunto 

arbitrário de símbolos sonoros que formam palavras que representam elementos da 

realidade (LURIA, 1987).  

A linguagem oral envolve diferentes habilidades, dentre as quais a presente 

pesquisa focalizará a consciência fonológica, a nomeação (que envolve o 

vocabulário expressivo), o vocabulário receptivo e a memória fonológica. A 

consciência fonológica é a habilidade de manipular os sons da fala, a consciência 

que a fala é formada por unidades menores (como sílabas, rimas, fonemas) que se 

combinam e recombinam na formação de palavras. Crianças com dificuldades em 

leitura geralmente apresentam essa habilidade comprometida (CAPOVILLA; 

CAPOVILLA, 2007). 

COMPONENTE DEFINIÇÃO TERMO COMUM 

Fonologia Regras para o uso dos fonemas Sons da fala 

Morfologia Regras para combinação dos fonemas Palavras 

Sintaxe Regras para combinação dos morfemas Ordem das palavras 

Semântica Relação de símbolos com os objetos e 
eventos 

Significado 

Pragmática Regras para uso da linguagem em um 
contexto 

Objetivo 

Prosódia Impacto da inflexão, acentuação, duração, 
juntura 

Melodia da fala 
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A habilidade de nomeação, que envolve o vocabulário expressivo, é a 

capacidade de nomear elementos, fazendo a relação entre signo e significado. No 

caso da nomeação de figuras, diante de um estímulo visual, a criança precisa 

conseguir resgatar em sua memória de longo prazo fonológica o nome do objeto 

(LOCKE, 1980). O vocabulário receptivo também faz parte da língua oral e é a 

habilidade de receber a informação de forma acústica e entender o seu significado. 

A memória fonológica, ou memória dos sons, é a capacidade de armazenar e 

resgatar as informações fonológicas necessárias para responder às demandas 

ambientais (TREVISAN et al., 2012b).  

Segundo Correa (1999), o aprendizado da linguagem oral ocorre de forma 

natural, sem instrução formal e direcionada. O bebê e a criança incorporam a língua 

do local onde vivem durante os primeiros anos de vida, assim como os modos de 

expressão e os usos da linguagem na comunidade em questão. Porém, por mais 

que esse desenvolvimento ocorra de forma universal e natural, ele sofre influência 

de diversos fatores, como: biológicos, cognitivos, ambientais e genéticos (GIL, 2010; 

ZORZI, 2009). Trevisan et al. (2012b) descrevem que o desenvolvimento envolve 

uma adequada maturação cerebral, assim como depende que as estruturas 

responsáveis pelo processamento auditivo também estejam preservadas. Gil (2010) 

complementa descrevendo que esse desenvolvimento também sofre influências do 

tipo de relacionamento (estímulos) que o bebê recebe de seus cuidadores, que são 

considerados elementos psicológicos que influenciam na aquisição adequada da 

linguagem. Além disso, o desenvolvimento da fala está intimamente ligado ao 

desenvolvimento motor, pois faz-se necessária a habilidade de realizar e controlar 

movimentos com a boca, lábios e língua (KUTAS, 2000; KOLB; WHISHWA, 2002). 

O desenvolvimento da linguagem já pode ser percebido no bebê recém-

nascido que começa a se relacionar com o mundo e interagir respondendo a vozes 

por meio de balbucios e sons vocálicos. Após essa fase inicial o bebê começa a 

emitir enunciados de um ou mais sons e começa a se comunicar com o outro, já 

aprendendo a relação entre símbolo e som, nesse momento aumentam a fluência e 

a compreensão (STERNBERG, 2008). 

Por volta dos 12 meses, a criança já pronuncia alguns fonemas (não palavras 

completas), o que é conhecido como fase pré-linguística. Após esse momento, com 

o surgimento das palavras completas, a criança passa para a fase linguística 
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(PAPALIA, 2006; TREVISAN et al., 2012b). Assim, crianças com idades precoces, 

por volta dos 3 e 4 anos, já começam a se tornar capazes de fazer uso da linguagem 

oral de forma correta, adequada e contextualizada.  

A linguagem se desenvolve de forma gradual, tendo o seu início desde o 

nascimento, com uma alta progressão até os três e quatro anos. Entre os 3 e 4 anos 

ocorre uma grande ampliação do vocabulário e a criança começa a se comunicar e a 

elaborar sentenças mais completas. Ainda comete erros na fala e na construção da 

frase, porém sua comunicação e compreensão estão bem mais elaboradas, o que 

permite que ela já faça parte da comunidade falante em que está inserida 

(STERNBERG, 2008). A partir dos 4 anos a fala da criança irá evoluir e se aprimorar 

a cada dia, atingindo, por volta dos 10 anos, uma estrutura já muito próxima da fala 

adulta. A capacidade de aprendizagem de vocabulário ocorrerá em toda vida do 

sujeito e a forma de organização e estruturação de sua fala poderá ser melhorada e 

adaptada de acordo com cada contexto (STERNBERG, 2008). A linguagem escrita 

possui um curso de desenvolvimento e características diferentes da língua oral, 

dessa forma as habilidades iniciais dessa modalidade serão descritas a seguir. 

  

2.2.2.2 Habilidades preliminares de leitura e escrita 

 

Apesar da linguagem escrita já ter sido descrita anteriormente, como uma das 

competências importantes para o desempenho acadêmico, vale destacar a 

relevância das primeiras habilidades de leitura e escrita para o desempenho 

posterior. Na presente pesquisa essas habilidades foram definidas como o 

conhecimento de letras e seus respectivos sons, habilidade de escrita sob ditado e 

de leitura de palavras isoladas. 

Stanovich (1986) descreve que o conhecimento inicial que a criança 

desenvolve e aprende sobre a leitura e a escrita respondem às exigências de um 

determinado nível acadêmico. Porém, com o passar de ano e aumento da 

progressão escolar, essas exigências aumentam e, se a leitura e escrita da criança 

não progridem juntamente, ela começa a apresentar uma disparidade entre o 

conhecimento que possui e a necessidade escolar. 

A relação entre a competência inicial na linguagem escrita e o posterior 

progresso nessa mesma área segue um curso conhecido como efeito Mateus, 
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descrito por Stanovich (1986). Este resumidamente refere-se ao fato de que, àquele 

indivíduo que muito tem, mais ainda lhe será acrescentado; porém daquele que 

pouco tem, esse pouco lhe será tirado, com base na parábola bíblica localizada no 

livro de Mateus. Essa analogia sugere que a criança que possui um bom 

desenvolvimento inicial em leitura e escrita a cada dia será capaz de agregar mais 

conhecimentos a essa habilidade, atendendo a demandas maiores e obtendo 

grande crescimento em sua habilidade; porém aquela criança que possui um pobre 

desenvolvimento inicial dessas habilidades a cada dia estará em maior defasagem 

com o aumento das demandas, pois aquele pouco que ela tem se tornará 

insuficiente com a progressão de dificuldades e, portanto, seu crescimento será 

menor do que o da criança com boas habilidades iniciais, aumentando a diferença 

entre elas (STANOVICH, 1986).  

Esse princípio acarreta maior chance de fracasso em leitura e escrita 

justamente por parte das crianças com menores habilidades iniciais e, 

consequentemente, maior chance de fracasso no desempenho acadêmico em geral. 

De fato, o conhecimento das letras, por exemplo, é uma habilidade importante 

relevante na decodificação do sistema de escrita e se mostrou um preditor 

significativo para o desenvolvimento matemático durante a escolarização (ZHANG et 

al., 2014). A relação entre tais habilidades iniciais e o desempenho acadêmico 

posterior é descrita mais detalhadamente no tópico seguinte. 

 

 

2.3 Desempenho acadêmico e relação com habilidades pré-escolares 

  

Nos tópicos anteriores foram descritas três áreas do desempenho acadêmico 

(leitura, escrita e matemática) e as habilidades possivelmente preditoras avaliadas 

nessa pesquisa (funções executivas, linguagem oral e habilidades preliminares de 

linguagem escrita), apresentando suas características principais e como elas se 

desenvolvem. Diversas pesquisas têm avaliado como essas habilidades cognitivas 

estão relacionadas entre si e com a vida escolar das crianças, buscando identificar 

quais habilidades se influenciam. Portanto, a seguir serão descritas pesquisas que 

avaliaram habilidades cognitivas como funções executivas, linguagem oral e 

linguagem escrita e relacionaram com leitura, escrita e matemática. 
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Como já descrito, as habilidades componentes das funções executivas são 

essenciais para a saúde mental e física, para o sucesso na escola e na vida, assim 

como para o desenvolvimento psicológico, cognitivo e social (DIAMOND, 2013). 

Essa reflexão de Diamond (2013) sugere que o indivíduo usa as funções executivas 

em diversas atividades; logo, um mal funcionamento das funções executivas pode 

influenciar praticamente todas as áreas de vida. Em relação à aprendizagem, 

Papazian et al., (2006) descreve que a capacidade de inibição pode predizer o 

rendimento acadêmico, assim como a regulação das atividades de vida diária. 

Também segundo a autora, a memória de trabalho é essencial para o aprendizado 

matemático e de leitura. 

Meltzer (2010) corrobora, em sua pesquisa, o quanto as funções executivas 

podem influenciar a vida escolar de crianças e adolescentes em relação ao 

desempenho acadêmico, envolvendo as habilidades em matemática e leitura.  As 

funções executivas impactam, assim, a capacidade de aprendizado de novas 

informações, o que é requerido no ambiente escolar (BODROVA; LEONG, 2007). 

Dias (2013), com base nos estudos de Meltzer (2010), descreve o quanto as 

funções executivas são necessárias na rotina escolar, como para compreender um 

texto, resolver problemas matemáticos, estabelecer e executar projetos de longo 

prazo, realizar tarefas que exijam a organização e a integração de diversas 

habilidades. O sucesso escolar, ao longo da progressão das séries, exige essas 

habilidades de planejamento, organização de materiais, flexibilidade e 

monitoramento do progresso. Dias e Seabra (2015a), por meio de um programa de 

intervenção em funções executivas, mostraram que outras habilidades como o 

aprendizado em geral e comportamento podem mudar consideravelmente por conta 

do aprimoramento das funções executivas. 

Dias e Oliveira (2013) apontam que as funções executivas se relacionam com 

a linguagem escrita, conforme pode ser visualizado na Figura 3. Durante os 

processos de leitura e escrita, algumas áreas das funções executivas são 

requeridas, mostrando assim a relação entre essas duas habilidades na rotina 

escolar, como por exemplo a memória de trabalho, que se faz necessária, pois o 

tempo todo a criança precisa manter as informações e manipulá-las enquanto lê ou 

escreve. Pazeto et al. (2014) verificaram que, de fato, funções executivas e 

componentes da linguagem oral e escrita já possuem correlações baixas e 
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moderadas em crianças aos quatro e cinco anos, apontando que, mesmo 

precocemente, essas habilidades já possuem relação. 

 

 

Figura 3: Visão da linguagem escrita (DIAS; OLIVEIRA, 2013, p.11) 

 

Além da relação entre linguagem escrita e funções executivas, estudos têm 

evidenciado a relação entre linguagem oral e linguagem escrita. Segundo Trevisan 

et al. (2012b, p.19), “há evidências de que algumas habilidades de linguagem oral, 

como consciência fonológica, consciência sintática, vocabulário, memória fonológica 

e nomeação são importantes [...] preditores do desempenho posterior em leitura e 

escrita”. Diversas pesquisas têm coletado dados transversais e observado tal 

relação entre componentes da linguagem oral, leitura e escrita. Cardoso-Martins e 

Pennington (2001) relacionaram a capacidade de nomeação (vocabulário 

expressivo) com leitura e escrita. Pestun (2001) percebeu que alunos com 

dificuldades de aprendizagem e com prejuízos linguísticos na linguagem receptiva, 

expressiva e na memória de curto prazo também tiveram desempenhos inferiores na 

leitura e escrita. 
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Por exemplo, França et al. (2004) avaliaram 236 crianças, com 6 anos de 

idade, e sugeriram o desenvolvimento da linguagem oral (especificamente a 

aquisição fonológica) como fator importante para a competência ortográfica da 

escrita avaliada por ditado. Capovilla et al. (2004) avaliaram 90 crianças de primeira 

série e encontraram uma forte relação entre o desempenho em leitura e as 

habilidades de consciência fonológica. Carvalhais (2011) também corrobora essa 

relação entre consciência fonológica e leitura e escrita. 

Pazeto et al. (2014) avaliaram leitura, escrita e linguagem oral em 94 crianças 

pré-escolares (4 e 5 anos) e verificaram que aquelas com melhor desempenho nos 

testes de linguagem oral foram as que obtiveram maiores resultados nas avaliações 

de leitura e escrita, principalmente em relação à consciência fonológica, que teve 

alta correlação com leitura e escrita. Como nessa idade as crianças ainda estão em 

desenvolvimento, foram avaliadas as noções iniciais de leitura e escrita, 

reconhecimento das letras, sons e escrita do nome.    

A relação preditora entre linguagem oral e a habilidade de leitura e escrita 

também tem sido foco de pesquisa em estudos longitudinais (DIAS; SEABRA, 2012). 

Torppa et al. (2010) verificaram que crianças com dificuldade na área de leitura já 

diferiam nas habilidades linguísticas aos dois anos de idade. Outros autores também 

perceberam que a linguagem em idade pré-escolar influencia na leitura em séries 

posteriores (SEABRA, DIAS, 2012; SNOWLING et al., 2000).  

MacDonalds e Cornwall (1995) por meio de uma pesquisa longitudinal 

observaram que a avaliação no jardim de infância das habilidades de consciência 

fonológica teve efeito preditivo em avaliação de escrita e de identificação de 

palavras 11 anos depois. Trevisan et al., (2012b) também descreve o quanto a 

consciência fonológica possui importância no desenvolvimento da escrita, pois ela 

requer o conhecimento da estrutura dos sons. 

Outra relação que tem sido observada é com a matemática. Alguns estudos 

têm sugerido que crianças com dificuldades na leitura também possuíam 

dificuldades na aritmética (DUNCAN et., 2007; LANDERL; MOLL, 2010; ZHANG et 

al., 2014). Diversas habilidades linguísticas são associadas com desenvolvimento 

matemático, principalmente a consciência fonológica (SIMMONS; SINGLETON, 

2008). LeFevre (2010) descreve também que as habilidades cognitivas em geral, 

como as espaciais e linguísticas, são essenciais e funcionam como uma base para o 
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aprendizado aritmético. Zhang e Lin (2015), descrevem que as habilidades 

linguísticas (fonologia, significado das palavras e escrita) se relacionam com 

resolução de problemas aritméticos, escrita matemática e sistema não simbólico.  

Como as exigências escolares em relação à matemática variam em cada 

série, as demandas para a resolução das tarefas também variam (DIAS; SEABRA, 

2013). As habilidades para resolução de problemas aritméticos são diferentes em 

crianças e adultos. Menon (2010) relata que, para a resolução de problemas, 

crianças realizaram o processo de cálculo diferente dos adolescentes e adultos, 

sendo que os mais velhos utilizaram o acesso à memória de longo prazo, 

respondendo mais rápido ao problema. Essa diferenciação resulta, provavelmente, 

de uma especialização dos módulos cognitivos conforme a progressão e demanda 

escolar (DIAS; SEABRA, 2013).  

LeFevre et al. (2010) descreveu que a habilidade de contar sequências se 

relaciona com competência aritmética e habilidades linguísticas. Zhang et al. (2014) 

realizaram um estudo longitudinal com 1880 crianças da Finlândia, da pré-escola até 

a terceira série, em que avaliaram a consciência fonológica, conhecimento de letras, 

vocabulário, habilidades visuoespaciais e competência aritmética. Encontraram que 

as habilidades linguísticas e habilidades visuoespaciais atuam na pré-escola como 

preditores de um bom desempenho aritmético no ensino fundamental, e que 

reconhecimento de letra também se mostrou como um preditor dessa habilidade. De 

fato, o conhecimento das letras é uma habilidade importante e relevante na 

decodificação do sistema de escrita e se mostrou um preditor significativo para o 

desenvolvimento matemático durante a escolarização (Zhang et al., 2014). Esses 

achados de Zhang et al. (2014) corroboram os achados de Aunola et. (2004) e de 

Fuchs et al. (2010), que também perceberam a relação preditora entre habilidades 

linguísticas e construtos matemáticos. 

A seguir serão apresentados os Quadros 3 e 4 contendo um resumo de 

alguns estudos já publicados, numa busca não sistemática por artigos e trabalhos de 

conclusão, que investigaram a relação entre as habilidades avaliadas no presente 

estudo. São descritos os autores, a idade dos participantes dos estudos, as 

habilidades avaliadas e os construtos com os quais tais habilidades se 

correlacionaram mostrando a importância dessas avaliações na infância.   
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Quadro 3: Resumo de estudos relacionando funções executivas e desfechos 

acadêmicos 

Tipo de 
artigo/ 
autores 

IDADE 

HABILIDADE AVALIADA de 
acordo com a 

nomenclatura usada pelos 
autores 

RELAÇÃO ENCONTRADA 

Borella et 
al. (2010)  

Crianças entre 
10 e 11 anos de 

idade 
Inibição 

FE predizem desempenhos 
em matemática e 

competência em leitura ao 
longo dos anos escolares 

(Sucesso acadêmico, 
especificamente 

compreensão de leitura). 

Duncan et 
al. (2007)  

Crianças entre 5 
e 6 anos de 

idade (análise 
de regressão de 

6 estudos 
longitudinais) 

Habilidades de prontidão 
escolar (perfil acadêmico na 
entrada à escola, atenção e 
habilidades socioemocionais) 

FE predizem desempenhos 
em matemática e 

competência em leitura ao 
longo dos anos escolares 

(Sucesso acadêmico, 
especificamente posterior 
desempenho em leitura e 

matemática). 

Gathercole 
et al. (2004)  

Crianças de 7 e 
14 anos 

Memória de Trabalho 

FE predizem desempenhos 
em matemática e 

competência em leitura ao 
longo dos anos escolares 
(Sucesso acadêmico). 

Passolunghi 
e Siegel 
(2001)  

Não cita idade, 
apenas que 

eram alunos do 
4 ano do EFI 

Memória de Trabalho e 
controle inibitório 

Rendimento acadêmico, 
especificamente matemática 

(resolução de problemas) 

Bull e Scerif 
(2001)  

Não descreve a 
idade 

Memória de trabalho Leitura e matemática 

Pazeto, 
Seabra e 

Dias (2014) 

Crianças entre 4 
e 5 anos de 

idade 

Flexibilidade cognitiva 

Linguagem oral (consciência 
fonológica) 

Noções iniciais de linguagem 
escrita (reconhecimento dos 
sons e escrita de palavras e 
pseudopalavras isoladas). 

Atenção 

Linguagem oral (vocabulário 
receptivo) 

Noções iniciais de linguagem 
escrita (reconhecimento dos 
sons e das letras, leitura e 

escrita de palavras e 
pseudopalavras isoladas). 

León (2015) 
Crianças de 3 a 

6 anos 
Atenção 

Linguagem oral (Vocabulário 
receptivo, repetição de 
palavras, nomeação, 

Consciência Fonológica) e 
Linguagem escrita 

(Reconhecimento de letras e 
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sons, habilidades iniciais de 
leitura e escrita de palavras e 

pseudopalavras isoladas). 

Flexibilidade Cognitiva 

Linguagem oral (Vocabulário 
receptivo, repetição de 

palavras e pseudopalavras) e 
Linguagem escrita 

(Reconhecimento de letras). 

Controle Inibitório 
Linguagem oral (Vocabulário 

receptivo e nomeação, 
Consciência Fonológica) 

Blair e 
Razza 
(2007) 

Crianças de 3 a 
5 anos de idade 

Autocontrole 

As FE são mais importante 
para a competência de leitura 

do que o QI ou o nível que 
entrou na escola de leitura ou 

matemática. 

Gathercole 
et al. (2004) 

Crianças de 7 e 
14 anos 

Memória de Trabalho 

FE predizem desempenhos 
em matemática e 

competência em leitura ao 
longo dos anos escolares 

(Sucesso acadêmico). 

Passolunghi 
e Siegel 
(2001) 

Não cita idade, 
apenas que 

eram alunos do 
4o ano do EFI 

Memória de Trabalho e 
controle inibitório 

Rendimento acadêmico, 
especificamente matemática 

(resolução de problemas) 

Swanson 
(1999) 

Participantes 
entre 6 a 76 

anos de idade 
Memória de trabalho Leitura e matemática 

Fuchs et al. 
(2010)  

Crianças entre 5 
e 7 anos de 

idade 

Domínios gerais de 
competência numérica 

Resolução de problemas 
escritos 

Domínios específicos de 
competência numérica  

Predizem habilidade de 
resolução de problemas 
escritos, somente para 
pequenas quantidades 

numéricas, controlando as 
habilidades de domínio geral 

Domínios específicos de 
competência numérica  

Predizem habilidade de 
combinação numérica, 

controlando as habilidades 
de domínio geral 

Memória de trabalho 
Predizem habilidades 

aritméticas 

Nota: FE = Funções Executivas 
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Quadro 4: Resumo de estudos relacionando linguagem (oral e escrita) e 

desfechos acadêmicos 

Tipo de 
artigo/ 
autores 

IDADE HABILIDADE AVALIADA RELAÇÃO ENCONTRADA 

Bishop e 
Adams 
(1990) 

Crianças de 4 a 8 
anos de idade 

Atraso de linguagem 
(compreensão sintática e 

emissão de fala) 

Posterior desempenho na 
alfabetização 

França et al. 
(2004) 

Crianças com 6 
anos de idade 

Linguagem oral 
(aquisição fonológica) 

Posterior desempenho em 
escrita (ditado e produção 

textual) 

Capovilla, 
Capovilla e 

Suiter (2004) 

Crianças entre 5 e 
9 anos de idade 

Consciência Fonológica Leitura 

Magnusson 
e Naucler 

(1990) 

Crianças entre 5 e 
7 anos de idade 

(longitudinal, pré-
escola, início e 

final do 1o ano do 
EFI) 

Compreensão de 
linguagem, produção 

sintática e consciência 
fonológica 

Problemas de aprendizagem 
escolar 

Cardoso-
Martins e 

Pennington 
(2001) 

Crianças e 
adolescentes de 7 
a 18 anos de idade 

Nomeação e Consciência 
Fonêmica 

Leitura e Escrita 

Pazeto, 
Seabra e 

Dias (2014) 

Crianças entre 4 e 
5 anos de idade 

Consciência fonológica Linguagem escrita 
(Reconhecimento de letras e 
sons, habilidades iniciais de 

leitura e escrita de palavras e 
pseudopalavras isoladas). Vocabulário expressivo 

Pestun 
(2005) 

Crianças com 
idade média de 5 
anos e 8 meses 

Consciência fonológica 
Posterior desempenho em 

leitura e escrita 

Capovilla, 
Gütschow e 

Capovilla 
(2004) 

Crianças de pré-
escola e de 1a. 

série 

Aritmética, memória 
fonológica, vocabulário, 
consciência fonológica e 

sequenciamento 

Preditoras de leitura e escrita 
(análises de regressão) 

Seabra e 
Dias (2012) 

Crianças com 
idades entre 6 e 

10 anos 

Reconhecimento de 
palavras  

Compreensão de leitura 

Compreensão auditiva, 
conhecimento de letras, 

memória de trabalho 
auditiva e consciência 

fonológica 

Reconhecimento de palavras  

Compreensão auditiva, 
conhecimento de letras, 

memória de trabalho 
auditiva e vocabulário 

Compreensão de leitura 
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Torppa et al. 
(2010) 

Estudo com 
crianças a partir 
1,5 ano de idade 

até a idade escolar 
(Estudo 

longitudinal 
finlandês sobre 

risco para Dislexia) 

Linguagem receptiva e 
expressiva (nomeação de 
figuras, nomeação rápida, 
morfologia e consciência 

fonológica). 

Leitura 

Snowling, 
Bishop e 
Syothard 
(2000) 

Crianças de pré-
escola, com idade 
média de 5, 5 anos 

(Estudo 
longitudinal 

finalizado depois 
de 15 anos) 

Alterações na linguagem 
oral 

Reconhecimento de palavras, 
compreensão de leitura e 

ortografia (soletração) 

MacDonald 
e Cornwall 

(1995)  

Crianças de pré-
escola, entre 5 e 6 

anos de idade 
(Estudo 

longitudinal 
finalizado depois 

de 11 anos) 

Consciência fonológica 
Reconhecimento de palavras 

e ortografia (soletração) 

Duncan et 
al. (2007) 

Crianças entre 5 e 
6 anos de idade 

(análise de 
regressão de 6 

estudos 
longitudinais) 

Habilidades de prontidão 
escolar (perfil acadêmico 

na entrada à escola, 
atenção e habilidades 

socioemocionais) 

FE predizem desempenhos 
em matemática e 

competência em leitura ao 
longo dos anos escolares 

(Sucesso acadêmico, 
especificamente posterior 
desempenho em leitura e 

matemática). 

Zhang et al. 
(2014) 

Crianças entre 6 e 
10 anos (Baseado 

numa amostra 
longitudinal de 

crianças 
finlandesas) 

Conhecimento de letras e 
habilidade visuoespacial, 

medido no jardim de 
infância 

Prediz competência 
aritmética no 1o ano e 

posterior desenvolvimento 
dessa habilidade no 3o ano  

Habilidades linguísticas e 
espaciais 

 Podem melhorar o 
desenvolvimento aritmético. 

Simmons e 
Singleton 

(2008) 

Sem (artigo 
teórico) 

Déficits de 
processamento 

fonológico de indivíduos 
com dislexia  

Podem prejudicar aspectos 
da matemática que 

dependem da manipulação 
de códigos verbais (por 
exemplo, velocidade de 

contagem, número fato de 
recordação) 

LeFevre et 
al. (2010) 

Crianças de 4,5 a 
7,5 anos de idade 

Atenção espacial e 
habilidades linguísticas 

Habilidades pré-acadêmicas 
de matemática 

Atenção espacial e 
habilidades linguísticas 

Diferentes habilidades 
matemáticas 2 anos depois 

Zhang e Lin 
(2015) 

Crianças pré-
escolares de 4 
anos de idade 

Competências 
linguísticas fonológicas 

Aritmética escrita 

Competências 
linguísticas morfológicas 

 Resolução de problemas 
escritos 
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Habilidade visuoespacial 
Aritmética escrita, resolução 

de problemas escritos e 
aritmética não simbólica 

Habilidade visuo-
ortográfica 

Aritmética escrita e aritmética 
não simbólica 

Aunola et al. 
(2004)  

Crianças pré-
escolares de 5 e 6 

anos de idade 
(Longitudinal de 3 
anos avaliando as 
crianças antes de 

depois de 
ingressar no 

ensino 
fundamental) 

Desempenho em 
matemática (medido por 
habilidade de contagem, 

atenção visual, 
conhecimento 

metacognitivo e 
compreensão auditiva) 

Demonstrou elevada 
estabilidade e aumento da 

variância ao longo do tempo. 

Nível inicial de 
desempenho matemática, 

bem como o seu 
crescimento 

Prediz melhor capacidade de 
contagem 

Nota: FE = Funções Executivas 

 

As pesquisas e conceitos teóricos descritos anteriormente ressaltam a 

importância de considerar as habilidades de funções executivas e linguagem como 

fatores de grande influência para o desenvolvimento acadêmico, sendo relevantes 

para leitura, escrita e aritmética. Apesar de já existirem inúmeras pesquisas 

mostrando as relações preditoras entre alguns elementos componentes dessas 

habilidades, conforme foi anteriormente descrito, pouco se tem investigado, 

principalmente no Brasil, sobre a relação entre todas essas habilidades em idade 

pré-escolar e escolar, assim como a influência preditora dessas para o desempenho 

acadêmico, por meio de um acompanhamento longitudinal do desenvolvimento de 

cada uma dessas áreas. Tal compreensão é fundamental tanto para o avanço 

teórico, como para a identificação e intervenção eficaz em possíveis dificuldades das 

crianças e, até mesmo, para o direcionamento da educação regular.  
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3. Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

 Verificar se funções executivas, linguagem oral, habilidades preliminares de 

leitura e escrita, questões familiares e desenvolvimentais, assim como visão do 

professor avaliadas em idade pré-escolar, predizem desempenho no Ensino 

Fundamental em leitura, escrita e matemática. 

 

Objetivos Específicos 

 

 - Verificar se linguagem oral, funções executivas e habilidades iniciais de 

leitura e escrita aumenta com a progressão escolar; 

- Verificar a influência de outras variáveis (socioeconômicas, visão do 

professor, questões desenvolvimentais) preditivas no desempenho no Ensino 

Fundamental em leitura, escrita e matemática; 

- Verificar quais habilidades avaliadas em idade pré-escolar predizem 

desempenho no Ensino Fundamental em leitura avaliada pelo Teste de 

Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP); 

- Verificar quais habilidades avaliadas em idade pré-escolar predizem 

desempenho no Ensino Fundamental em escrita avaliada pelo Teste de Escrita sob 

ditado; 

- Verificar quais habilidades avaliadas em idade pré-escolar predizem 

desempenho no Ensino Fundamental em matemática avaliada pela Prova de 

Aritmética (PA). 
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4. MÉTODO 

 

4.1 Participantes 

 

Toda a pesquisa foi conduzida em uma escola particular na região central da 

cidade de São Paulo. No primeiro ano da pesquisa (2012) foram enviadas cartas de 

autorização e de informação da pesquisa aos pais de todas as crianças devidamente 

matriculadas no Jardim I e Jardim II. No segundo ano da pesquisa (2013) foram 

enviadas novamente as cartas aos pais das crianças do Jardim I, Jardim II e primeiro 

ano, segundo solicitação da escola. Já no último ano (2014) as crianças que 

participaram foram apenas aquelas que já tinham os termos assinados, não 

entrando novos sujeitos. Essa pesquisa teve caráter longitudinal e acompanhou 

essas crianças por meio de avaliações anuais durante 3 anos (2012, 2013 e 2014). 

As avaliações ocorreram conforme as crianças foram progredindo ao longo das 

séries, dessa forma, as crianças que foram avaliadas em 2012, quando cursavam o 

Jardim I, foram avaliadas novamente em 2013 no Jardim II e em 2014 no primeiro 

ano, fazendo parte assim do escopo longitudinal completo da pesquisa. E as 

crianças que entraram na pesquisa em 2012 no Jardim II, foram avaliadas 

novamente em 2013 quando cursavam o 1 ano, fazendo parte assim do escopo 

longitudinal de 2 anos da pesquisa. 

O quadro 5 detalha a série, o ingresso, continuação e finalização da 

participação na pesquisa. Os sujeitos formaram no final, para o estudo longitudinal, 

dois grupos que variaram de acordo com a série. O grupo 1 participou de 3 anos de 

avaliação e totalizou 27 sujeitos, o grupo 2 participou de 2 anos de avaliação e 

totalizou 44 sujeitos, a participação na pesquisa pode ser visualizada no quadro 5. 
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Quadro 5: Participação na pesquisa 

 

Grupo Série 2012 2013 2014 Tempo 

Idade 
média (e 
DP) ao 
início 

Total 

1 
Jardim 

I 

Ingressaram 
na pesquisa e 
participaram 
da primeira 

etapa da 
avaliação 

Passaram 
para o 

Jardim II e 
foram 

avaliados na 
pesquisa 

Passaram 
para o 1º 

ano e 
foram 

avaliados 
na 

pesquisa 

3 anos 
4,4 anos 

(0,50) 
27 

2 
Jardim 

II 

Ingressaram 
na pesquisa e 
participaram 
da primeira 

etapa da 
avaliação 

Passaram 
para o 1 Ano 

e foram 
avaliados na 

pesquisa 

* 2 anos 
5,3 anos 

(0,52) 
44 

  

 

A escola da pesquisa tem como característica ser particular e localizada em 

uma região de classe média a alta. Utiliza como método de alfabetização o ensino 

fônico, considerando-o como estratégia pedagógica para o desenvolvimento da 

leitura e da escrita. Possui em sua grade regular aulas de música, informática e 

educação tecnológica, obrigatórias a todos os alunos. Em sua estrutura conta com 

psicopedagogas que auxiliam os alunos que apresentam dificuldades em 

acompanhar o currículo, assim como orientadoras educacionais que visam realizar a 

ponte entre pais, alunos e professores a fim de auxiliar no potencial de 

aprendizagem do corpo discente.  

Todas as crianças cujos pais assinaram a autorização participaram da 

pesquisa, englobando assim todos os sujeitos sem qualquer tipo de critério de 

exclusão. Somente para as análises estatísticas foram excluídos 4 sujeitos que 

possuíam diagnóstico conhecido de deficiências intelectuais ou diagnóstico médico 

de doenças genéticas ou do neurodesenvolvimento, comprovados com laudo 

médico previamente entregue na escola, informação essa obtida com a direção 

escolar. Também foi adotado como critério de exclusão para as análises os sujeitos 

repetentes ou que estavam com a idade avançada para a média da série que 
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estavam cursando, porém no caso da presente pesquisa nenhum sujeito foi excluído 

segundo esses critérios. 

A Tabela 1, a seguir, sumariza as características da amostra final do estudo 

para o grupo 1 (que ingressou na pesquisa no Jardim I) e para o grupo 2 (que 

ingressou no Jardim II). 

 

Tabela 1: Caracterização da amostra 

Grupo 
Série ao início 
da pesquisa 

Sexo 
Idade ao início 

da pesquisa 
Renda 
familiar 

Total 

1 Jardim I 
14 M 
13 F 

16 de 4 anos 
11 de 5 anos 

1 de faixa 1 
3 de faixa 2 
5 de faixa 3 

16 de faixa 4 

27 

2 Jardim II 
21 M 
23 F 

31 de 5 anos  
12 de 6 anos 

1 de faixa 1 
8 de faixa 2 
6 de faixa 3 

29 de faixa 4 

44 

Nota: M = masculino, F = feminino; em relação à renda familiar mensal: faixa 1 = até 

R$1.500,00; faixa 2 = de R$1.500,00 a R$3.000,00; faixa 3 = R$3.000,00 a 

R$5.000,00; faixa 4 = Acima de R$5.000,00. 

 
 

4.2 Instrumentos  

 

  A avaliação foi composta de 13 instrumentos no total, detalhados no quadro 7 

abaixo, sendo 3 de funções executivas, 3 de linguagem oral, 4 de linguagem escrita, 

um de matemática, uma ficha de identificação para a família e um questionário para 

os professores. A seguir será apresentado um resumo de cada um dos testes 

utilizados, que pode ser visualizado no Quadro 6: 
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Quadro 6: Resumo dos Testes Aplicados 

Núm. Instrumento 
Componente 

Avaliado 
Público-Alvo 

Tempo 
Médio 

1 
Teste de Atenção por 
Cancelamento (TAC) 

Funções 
Executivas 

Jd I, Jd II, 1 
ano 

10 minutos 

2 
Teste de Stroop 

semântico 
Jd I, Jd II, 1 

ano 
10 minutos 

3 
Teste de trilhas para pré-

escolares 
Jd I, Jd II, 1 

ano 
10 minutos 

4 
Prova de Consciência 

Fonológica por produção 
Oral (PCFO) 

Linguagem oral 

Jd I, Jd II, 1 
ano 

20 minutos 

5 
Teste de Vocabulário por 
Imagens Peabody (TVIP) 

Jd I, Jd II, 1 
ano 

15 minutos 

6 
Teste de Repetição de 

Palavras e 
Pseudopalavras (TRPP) 

Jd I, Jd II, 1 
ano 

10 minutos 

7 

Tarefa de 
Reconhecimento das 

Letras e dos Sons 
(TRLS) 

Linguagem 
escrita preliminar 

Jd I, Jd II, 1 
ano 

10 minutos 

8 
Teste de Leitura e 

Escrita  
Jd I, Jd II, 1 

ano 
15 minutos 

9 
Teste de escrita sob 

Ditado (Versão reduzida) 

Desempenho 
Acadêmico 

1 ano 30 minutos 

10 

Teste de Competência 
de Leitura de Palavras e 

Pseudopalavras 
(TCLPP) 

1 ano 30 minutos 

11 Prova de Aritmética (PA) 1 ano 35 minutos 

12 Ficha de Identificação Família 
Jd I, Jd II, 1 

ano 
10 minutos 

13 Dificuldade Professor 
Jd I, Jd II, 1 

ano 
5 minutos 

 

 

4.2.1 Teste de Stroop Semântico  

 

Para avaliar funções executivas foi utilizado o Teste de Stroop Semântico 

para pré-escolares, uma versão adaptada por Trevisan (2010) tendo como base as 

versões de Berwid et al (2005), Brocki e Bohlin (2006), Gerstadt et al. (1994), assim 

como o Stroop clássico (STROOP, 1935). O objetivo deste teste é avaliar a atenção 
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seletiva e controle inibitório das crianças, sendo o diferencial no fato de não ser 

necessário que a pessoa seja alfabetizada, pois não faz uso de material escrito. Na 

versão utilizada, no lugar das palavras, utilizam-se dois pares de figuras 

correspondentes a: sol e lua; menino e menina (Figura 4). Possui evidências de 

validade em relação a série, idade e correlações com outras habilidades e medidas 

das funções executivas, linguagem oral e escrita em crianças a partir dos quatro 

anos (PAZETO et al., 2014; TREVISAN, 2010).   

O teste é dividido em duas partes: na primeira, a imagem aparece na tela e a 

criança deve nomear as figuras, e, na segunda, a criança deve dizer o oposto 

(exemplo: se aparecer a figura lua, a criança tem que falar sol e assim por diante). É 

composto por um total de 32 figuras, divididas em 16 para cada etapa do teste, 

sendo que cada etapa possui uma demanda cognitiva diferente. Assim, as imagens 

aparecem em um intervalo de tempo padronizado de 300 milésimos de segundos 

(MARTONI, 2011). As medidas utilizadas na presente pesquisa foram: acertos, 

tempo de reação, acerto de interferência e tempo de reação interferência, todos em 

relação à segunda parte do teste.    

 No início de cada fase são apresentados itens de treino para que a criança 

compreenda qual é a tarefa a ser realizada. O instrutor deve passar para os itens 

que pontuam somente se o sujeito compreendeu claramente o que precisa ser feito. 

Os acertos e erros são classificados de acordo com as respostas emitidas pelo 

examinando. Os erros são classificados quando a criança omite a resposta ou 

quando erram a nomeação (MARTONI, 2011; TREVISAN, 2010). 
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Figura 4: Imagens utilizadas no teste Stroop Semântico 

 

4.2.2 Teste de Trilhas para Pré-escolares 

 

 O Teste de Trilhas para Pré-escolares foi adaptado das partes A e B do Teste 

de Partington e Leiter (1949), que é originalmente composto por números e letras 

separadamente, em sua primeira fase, e na segunda apresentando os dois grupos 

de informação, visando avaliar a flexibilidade cognitiva. Trevisan (2010) fez uma 

adaptação para pré-escolares tendo como base as versões de Espy (1997), Espy et 

al (2001), Espy e Cwik (2004) e Baron (2004). Nessa versão não é necessário o 

conhecimento de letras e números, como é na versão original. O teste possui 

evidências de validade para pré-escolares e dados normativos de 4 a 6 anos 

(TREVISAN et al., 2012c). Os escores utilizados na presente pesquisa foram: 

acertos na sequência partes a e b, e acertos de interferência nas partes a e b.  

A versão para pré-escolares contém apenas imagens, nas quais inicialmente 

é apresentada à criança uma prancha contendo a imagem de uma família composta 

por 5 cachorros: pai, mãe e três filhotes. Assim, a criança deve ligar em ordem de 

tamanho do menor para o maior (apenas um estímulo: cachorro). Na segunda fase, 
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são apresentadas 10 figuras, sendo 5 cachorros e 5 ossos, e a criança deve ligar 

alternadamente entre o tamanho do osso e o cachorro, começando do cachorro 

menor para o osso menor, o filhote do meio para o osso médio, e assim por diante 

(TREVISAN et al., 2012c; TREVISAN; SEABRA, 2012)  Verifica-se, assim, a 

capacidade de flexibilidade sendo requerida pelo fato da criança estar realizando a 

atividade com duas informações diferenciadas (dois estímulos: cachorro e osso, 

conforme Figura 5).  

 

Figura 5: Parte B do Teste de Trilhas para pré-escolares 

 

4.2.3 Teste de Atenção por Cancelamento – TAC 

 

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

avalia um construto das funções executivas que é a atenção seletiva.  Possui como 

objetivo avaliar a atenção seletiva; (capacidade do indivíduo de manter o foco em 

um estímulo em detrimento dos demais) atenção alternada (quando o foco 

atencional varia de acordo com o estímulo) e controle inibitório, percebidos na 

quantidade de estímulos errados assinalados. O teste possui evidências de validade 
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(DIAS et al, 2012a) e pode ser aplicado em crianças, adolescentes e adultos, 

possuindo dados normativos nas idades de 5 a 14 anos de idade e em adultos de 20 

a 32 anos (GODOY, 2012; MONTIEL; SEABRA, 2009; MONTIEL; SEABRA, 2012).  

Possui três etapas, compostas por itens de treino e itens que pontuam, 

inicialmente é apresentado ao sujeito um estímulo alvo, que em cada fase será 

diferente, então lhe é solicitado que assinale o mesmo em meio a diversos outros 

em um quadro específico de diversas figuras em uma folha de papel A4. Em cada 

uma delas o tempo de realização é de um 1 minuto e deve ser controlado pelo 

aplicador por meio de um cronômetro. Essas regras são todas explicadas durante o 

treino. Os escores utilizados na presente pesquisa foram: total de acertos na parte 1, 

parte 2 e parte 3, e quantidade de acertos total.  

Na primeira etapa, (Figura 6) é possível visualizar o objetivo dessa fase. A 

parte de cima da folha possui o estímulo alvo, e abaixo são apresentadas 300 

imagens de: círculo, quadrado, triângulo, cruz, estrela e traço. Estas são 

organizadas de forma aleatória, e o examinando deve assinalar os estímulos 

idênticos ao alvo. Na segunda etapa (Figura 7) com o aumento de dificuldade é 

apresentado um estímulo que contém duas figuras, essas devem ser encontradas 

exatamente da mesma forma que são visualizadas no exemplo, ou seja, uma ao 

lado da outra, na mesma ordem e na mesma linha. Finalizando o teste, na Figura 8, 

em cada linha o estímulo alvo muda, o que o sujeito precisa assinalar fica na ponta 

esquerda e lhe é solicitado que marque as figuras iguais na linha correspondente, 

quando muda de linha muda de alvo, nessa última etapa o sujeito precisa 

alternar/mudar o foco atencional para realizar a tarefa de forma correta (GODOY, 

2012; MONTIEL; SEABRA, 2012). 

 

 

Figura 6: Modelo da Primeira Fase do Teste de Atenção por Cancelamento 
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Figura 7: Modelo da Segunda Fase do Teste de Atenção por Cancelamento 

 

 

Figura 8: Modelo da Terceira Fase do Teste de Atenção por Cancelamento 

 

4.2.4 Prova de Consciência Fonológica por Produção Oral (PCFO)  

 

A Prova de Consciência Fonológica por produção Oral foi desenvolvida por 

Capovilla e Capovilla (1998), baseada no Teste de Consciência Fonológica de 

Santos, Navas e Pereira (1997) e no Teste Sound Linkage, elaborado por Hatcher 

(1994). Tem como objetivo a avaliação da habilidade de consciência fonológica que 

envolve a manipulação de sons e da fala (CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2000). Possui 

evidências de validade, dados normativos e pode ser aplicada em crianças de 3 a 14 

anos de idade (DIAS et al., 2012b). O escore utilizado na presente pesquisa foi a 

quantidade de acertos total na prova.  

O andamento do teste é guiado pelo aplicador, que em cada conjunto de itens 

explica o que precisa ser feito e dá a instrução de forma oral, o examinando também 

dá a resposta de forma oral e essa é anotada. A pontuação varia de 0 a 40 pontos, 

sendo que cada resposta correta vale 1 ponto. Dez componentes da consciência 

fonológica são avaliados por 10 subtestes, cada um composto por quatro itens e 

dois exemplos iniciais. Para cada resposta correta a criança recebe 1 ponto 

(CAPOVILLA; DIAS; MONTIEL, 2007; SEABRA; CAPOVILLA, 2012). Os subtestes 

são: 
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1. Síntese Silábica: o aplicador pronuncia as sílabas de uma palavra dando o 

intervalo de um segundo entre elas, o examinando deve uni-las, dizendo qual 

palavra se dá com o resultado. 

2. Síntese Fonêmica: o aplicador pronuncia separadamente os fonemas de 

uma palavra e o examinando deve uni-los dizendo a palavra resultante da união. 

3. Rima: o aplicador pronuncia três palavras e o examinando deve selecionar 

dentre elas as duas que terminam com o mesmo som. 

4. Aliteração: o aplicador apresenta três palavras e o examinando deve 

selecionar dentre elas as duas que começam com o mesmo som. 

5. Segmentação Silábica: o aplicador pronuncia uma palavra e o examinando 

deve repeti-la separando-a em suas sílabas componentes. 

6. Segmentação Fonêmica: o aplicador pronuncia uma palavra e o 

examinando deve repeti-la em seus fonemas componentes. 

7. Manipulação Silábica: o examinando deve adicionar e subtrair sílabas de 

palavras, dizendo qual a palavra formada, conforme a sílaba dada pelo aplicador. 

8. Manipulação Fonêmica: o examinado deve adicionar e subtrair fonemas de 

palavras, dizendo qual a palavra formada conforme os fonemas fornecidos pelo 

aplicador. 

9. Transposição Silábica: o aplicador dá uma palavra e o examinando deve 

inverter a ordem das sílabas, dizendo qual a palavra nova formada. 

10. Transposição Fonêmica: o examinando deve inverter a ordem dos 

fonemas de palavras, dizendo qual a palavra nova formada. 

 
O Quadro 7 exemplifica o que é solicitado ao examinando em cada uma das 

dez etapas, mostrando como a habilidade de consciência fonológica é avaliada.  
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Quadro 7: Exemplos dos subtestes da Prova de Consciência Fonológica por 

produção Oral (PCFO) 

 

Subtestes Instrução Resposta 

Síntese Silábica /lan/ - /che/ /lanche/ 

Síntese Fonêmica /s/ - /ó/ /só/ 

Rima /mão/, /pão/, /só/ /mão/, /pão/ 

Aliteração /boné/, /rato/, /raiz/ /rato/, /raiz/ 

Segmentação Silábica /bola/ /bo/ - /la/ 

Segmentação Fonêmica /pé/ /p/ - /é/ 

Manipulação Silábica Adicionar /na/ ao fim de /per/ /perna/ 

Manipulação Fonêmica Adicionar /r/ no fim de /pisca/ /piscar/ 

Transposição Silábica: Inverter as sílabas de: /boca /cabo/ 

Transposição Fonêmica: Inverter fonemas: /olá/ /alô/ 

 
 

4.2.5 Teste de Vocabulário por Imagens Peabody (TVIP) 

 

 O TVIP é um teste de habilidade verbal, que, tem como base a versão de 

Dunn e Dunn (1981) e avalia o vocabulário receptivo auditivo, capacidade de 

compreensão de vocabulário em diversas categorias (pessoas, ações, qualidades, 

partes do corpo, tempo, natureza, lugares, objetos, animais, termos matemáticos, 

ferramentas e instrumentos). Pode ser aplicado em crianças a partir de 2 anos e 6 

meses de idade até os 18 anos (CAPOVILLA; CAPOVILLA, 1997). A versão 

computadorizada foi desenvolvida por Macedo et al. (1998) e possui evidências de 

validade e normatização para as idades de 2 a 6 anos (CAPOVIILA; CAPOVILLA, 

1997) e de 6 a 14 anos (CAPOVILLA et al., 1997A; CAPOVILLA et al., 1997B) 

 Foi utilizada a versão computadorizada na presente pesquisa. O computador 

emite um áudio com a palavra alvo e na aplicação em papel o aplicador fala a 

palavra e o examinando deve assinalar a resposta correta. Na presente pesquisa 

utilizou-se a versão computadorizada. 

O teste é composto por 125 palavras e 125 pranchas (no caso do 

computadorizado, telas), sendo que em cada uma delas são apresentadas quatro 
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imagens em forma de desenhos preto e branco. O computador emite o som de uma 

palavra e o examinando deve escolher a imagem adequada correspondente 

clicando, ou, no caso dessa pesquisa, optou-se em pedir para que elas apontassem 

o desenho na tela e o aplicador clicava na imagem escolhida pela criança. Assim 

como em outros testes também apresenta uma progressão de dificuldade, 

inicialmente são pronunciadas palavras como vestido e no final já surgem palavras 

como transeunte (DIAS et al., 2009; FERRACINI et al., 2006). O escore utilizado na 

presente pesquisa foi a quantidade de acertos total no teste.    

A contribuição principal desse teste se baseia no fato de não exigir do 

examinando a habilidade de leitura e escrita, assim como a avaliação precoce a 

partir dos 2 anos, permitindo uma avaliação dessas habilidades mesmo em sujeitos 

que ainda não desenvolveram a fala, escrita ou leitura, bastando apenas que ele 

aponte a resposta correta sem necessidade de comunicação oral (FERRACINI, 

2005). A figura 9 apresenta um exemplo do teste exatamente como aparece na tela 

do computador, nesse em questão o som emitido é o de /roda/ e a criança deve 

apontar a figura correta em meio a outras 3 incorretas. 

 

 

Figura 9: Prancha do Teste de Vocabulário por Imagens Peabody 

 

 

 

 



49 

 

4.2.6 Teste de Repetição de Palavras e Pseudopalavras 

 

O Teste de Repetição de Palavras e Pseudopalavras ou TRPP tem como 

base o teste de Gathercole e Baddley (1989). Tem como objetivo avaliar a memória 

fonológica de curto prazo. O aplicador deve pronunciar uma sequência de palavras 

sem dar entonação ou ritmo em sua fala com um intervalo de um segundo entre 

cada uma delas. Em seguida o examinando deve repetir a sequência que ouviu. A 

pontuação varia de 0 a 20 e é considerada como resposta correta a repetição exata 

da sequência de palavras. Possui evidências de validade e dados normativos 

atualizados e pode ser aplicado em crianças de 3 a 14 anos (TREVISAN et al., 

2012a). 

As respostas são anotadas pelo aplicador e podem ser analisadas 

posteriormente (SEABRA, 2012; TREVISAN, 2012; TREVISAN et al., 2012a). A 

memória de trabalho fonológica é avaliada, pois a criança precisa receber a 

informação, manter e devolver exatamente como ouviu, para que assim seja 

possível verificar se sua parte fonológica está adequada.  

O teste possui uma progressão de dificuldades que pode ser verificada com o 

acréscimo de palavras conforme a sequência de itens, que iniciam com duas 

palavras e terminam em sua última etapa com seis, o que pode ser visualizado no 

quadro 8. É composto por duas etapas, a primeira com repetição de palavras e a 

segunda com repetição de pseudopalavras ou palavras inventadas, quadro 9. Todas 

as pseudopalavras e palavras são dissílabas, com estrutura silábica consoante-

vogal (CAPOVILLA; DIAS, 2008). Os escores utilizados na presente pesquisa foram: 

quantidade de acertos na repetição de palavras e quantidade de acertos na 

repetição de pseudopalavras. 
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Quadro 8: Teste de Repetição de Palavras 

 

 

Quadro 9: Teste de Repetição de Pseudopalavras 

 

 

4.2.7 Tarefa de Conhecimento das letras e sons   

 

 A tarefa de conhecimento do nome das letras e dos sons tem como objetivo 

verificar o conhecimento da criança sobre os sons e nomes das letras. A pontuação 

do teste varia de 0 a 26 pontos em cada uma das etapas, sendo a primeira 

nomeação da letra e na segunda o som.  A tarefa apresenta evidências de validade 

com efeito de série e idade, assim como correlações com outras habilidades de 

linguagem oral, funções executivas e linguagem escrita (PAZETO, 2012). 

 A avaliação ocorre por meio de um caderno que contém todas as 26 letras 

impressas em letra de forma maiúscula no tamanho de uma folha A4, a ordem de 

apresentação não segue a sequência alfabética, mas sim uma organização aleatória 

conforme pode ser verificada no Quadro 11. Optou-se por essa forma de 

organização para evitar que as respostas dadas não fossem porque a criança 

memorizou a sequência e a fala de forma automática, mas sim porque ela realmente 

conhece cada letra e seu som. 

 O aplicador anota certo caso a nomeação e o som estejam corretos ou em 

respostas erradas anota o nome que a criança falou ou o som que realizou para 

posterior análise qualitativa se julgar necessário. Os escores utilizados na presente 

pesquisa foram: acertos na quantidade de letras e acertos na quantidade de sons. 
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Quadro 10: Tarefa de reconhecimento das letras e sons 

Z O P 

Q E C 

J H K 

B F R 

N U S 

V D M 

G I T 

X L Y 

A W  

 

 

4.2.8 Teste de Leitura e Escrita 

 

O Teste de Leitura e Escrita foi desenvolvido por Pazeto (2012) e tem como 

objetivo avaliar a habilidade de leitura e de escrita sob ditado. É dividido em dois 

momentos, sendo que inicialmente são ditadas pelo aplicador 10 palavras para que 

a criança escreva da forma que preferir suas respostas em uma folha, dividido assim 

em subteste Leitura e subteste Escrita. As palavras podem ser repetidas apenas 

uma vez. Esse teste pode ser aplicado em crianças a partir dos 4 anos, por isso 

possui apenas 20 itens, para que a aplicação seja rápida e não cansativa para 

aquelas crianças que ainda não possuem a habilidade de leitura e escrita. O teste 

apresenta evidências de validade com efeito de série e idade, assim como 

correlações com outras habilidades de linguagem oral e funções executivas. 

Tanto para leitura quanto para escrita foram selecionadas 10 palavras que 

foram divididas em 8 palavras e 2 pseudopalavras. As palavras progridem em grau 

de dificuldade conforme pode ser verificado no Quadro 11. A correção é realizada 

calculando a porcentagem de acertos por item, ou seja, a quantidade de letras que a 

criança leu corretamente e quantidade de letras que ela escreveu corretamente (Ex: 

“BOL” para a palavra “BOLA” = 75%). Pode-se variar de 0 a 100% em leitura e 0 a 

100% em escrita. Os escores utilizados na presente pesquisa foram: porcentagem 

total de acertos na escrita e porcentagem total de acertos na leitura.  
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Quadro 11: Teste de leitura e escrita 
 

LEITURA ESCRITA 

Oi Ui 

Dia Lua 

Bala Bola 

Macaco Sapato 

Talo Nabo 

Netuno Cabide 

Táxi Casa 

Enxame Chuveiro 

Tami Pila 

Dofule Butove 

 

 

4.2.9 Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP) 

 

O TCLPP é um instrumento psicométrico e neuropsicológico cognitivo que 

tem como objetivo avaliar a competência de leitura silenciosa de palavras isoladas 

(CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2001; CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2004;). Permite avaliar 

em que fase do estágio de desenvolvimento da leitura a criança em idade escolar se 

encontra, que são: logográfica, alfabética e ortográfica. O teste possui evidências de 

validade e normatização em crianças de primeira a quarta série do ensino 

fundamental (SEABRA; CAPOVILLA, 2010).  

A aplicação do teste pode ser de forma individual e coletiva, com tempo 

médio de aplicação de 20 a 30 minutos. É composto de 78 itens (oito de treino e 70 

de teste), sendo que a apresentação de cada item é por meio de uma figura e 

elemento escrito abaixo da imagem, a escrita pode ser tanto uma palavra quanto 

pseudopalavra. Todo item escrito é apresentado em letra maiúscula para diminuir o 

efeito da similaridade visual. A criança deve fazer um “X” nos itens em que julgar 

que a combinação está incorreta e escrever um “C” ou circular os itens cuja 

combinação julgar como correta (SEABRA; CAPOVILLA, 2010). 

O examinador explica o teste e realizada junto com a criança os itens de 

teste, explicando como ela deve assinalar, o que é uma pseudopalavra e os tipos de 
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elementos que deve prestar atenção na realização da parte que pontua, após essa 

explicação inicial o sujeito fica livre para realização da avaliação do jeito que preferir 

sem limite de tempo. O escore utilizado na presente pesquisa foi a quantidade de 

acertos total na prova. 

O resultado do sujeito permite verificar o grau de desvio entre o padrão de 

leitura esperado de acordo com o nível de escolaridade e idade e o desempenho do 

avaliando. A Figura 10 exemplifica alguns itens do teste: 

 

 

Figura 10:  Teste TCLPP, exemplos de itens.              

 

 

4.2.10 Prova de Escrita sob Ditado (Versão Reduzida) 

 

A Prova de Escrita sob Ditado foi Desenvolvida por Seabra e Capovilla (2013) 

considerando a falta de testes disponíveis relacionados a leitura e a escrita. A 

versão original é composta de 72 itens e a versão reduzida 36. Os itens foram 

selecionados a partir da lista de palavras criada por Pinheiro (1994) e visam avaliar a 

escrita sob ditado. O teste possui evidências de validade e dados normativos para 

crianças entre 6 e 11 anos, estudantes da 1 a 6 série (DIAS et al., 2013; MARTONI 

et al., 2013; RAAD, 2005).  

O aplicador pronúncia em voz alta a palavra e o examinando deve escrevê-la 

dá forma que considera correta e que entendeu em uma folha pautada padronizada 

para aplicação, a palavra pode ser repetida somente mais uma vez. A avaliação é 

composta de pseudopalavras e palavras: regulares; regras; irregulares; alta 
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frequência e baixa frequência.  A variedade de itens é necessária para que seja 

possível assim avaliar as distintas estratégias utilizadas pelo examinando na escrita. 

A prova de Escrita sob ditado possui duas possibilidades de aplicação, 

individual e coletiva, com tempo médio de aplicação de 20 a 30 minutos e pode ser 

aplicado em crianças e adolescentes de 6 a 11 anos. O tipo de escrita fica sob a 

opção do examinando, ele pode escrever com letra maiúscula ou minúscula, bastão 

ou cursiva. A correção do teste ocorre por uma análise individual de cada palavra 

considerando a quantidade de erros que a criança cometeu em cada item, sendo 

que na mesma palavra ela pode cometer mais de um erro. Por exemplo, se a 

criança deveria escrever CARRO e ela escreveu CARO, ela cometeu 1 erro (a 

omissão da letra R), se ela escreveu KARO, ela cometeu 2 erros (a troca do C pelo 

K e a omissão da letra R), assim segue a análise em cada item que o sujeito 

escrever.  

O resultado é obtido considerando a frequência média de erros que o 

examinando cometeu, sendo essa média calculada ao se dividir a quantidade de 

erros obtida pelo número de itens, 36. A figura 11 mostra alguns itens que são 

pronunciados para a escrita. O escore utilizado na presente pesquisa foi a 

quantidade de acertos total na prova. 

 

 

Figura 11: Exemplos de palavras da Prova de Escrita Sob Ditado (versão reduzida) 

 

 

4.2.11 Prova de aritmética (PA) 

 

A Prova de Aritmética foi desenvolvida por Seabra et al. (2009, 2013) com o 

objetivo de avaliar crianças e adolescentes com queixas escolares que incluem a 

matemática nos diferentes aspectos que compõem essa habilidade. A avaliação 

envolve a capacidade da criança de escrever os números por extenso que são 

apresentados algebricamente e a escrita de forma algébrica de uma sequência de 
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números que o avaliador fala oralmente, escrita de sequências de forma crescente e 

decrescente, comparação de grandeza numérica, cálculo de operações que são 

apresentadas tanto impressas quanto ditadas e por fim resolução de problemas por 

escrito. O teste possui evidências de validade e dados normativos de crianças de 6 a 

11 anos de idade (RAAD, 2005; SEABRA et al., 2009; SEABRA et al 2010; DIAS et. 

2013).  

A pontuação máxima é de 60 pontos sendo 1 ponto para cada item. Tem 

como vantagem a possibilidade de ser aplicada de forma coletiva ou individual e 

abrange da primeira à quarta série (SEABRA et al., 2009, 2013). É composta por 6 

subtestes, e a análise dos escores e dos tipos de erros que a criança comete pode 

indicar sobre determinadas habilidades que estão alteradas ou preservadas na área 

da matemática (SEABRA et al., 2009, 2013). A Figura 12 exemplifica uma etapa do 

teste. O escore utilizado na presente pesquisa foi a quantidade de acertos total na 

prova. 

  

 

Figura 12: Exemplo da Prova de Aritmética 

 

 

4.2.12 Questionário de Identificação para os Pais (ANEXO 1) 

 

Foi encaminhado aos pais um questionário de identificação contendo 

perguntas sobre aspectos importantes da criança e seu desenvolvimento assim 

como da estrutura da família. O questionário tem como objetivo conhecer sobre o 

histórico da criança e poderá ser utilizado para correlacionar os resultados obtidos 

nos testes e caracterizar a amostra. 

As respostas do questionário permitem saber há quanto tempo a criança está 

no processo de escolarização assim como histórico de doença e de atendimento por 

profissionais como médicos, fonoaudiólogos, psicólogos entre outros. Esses dados 
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foram ser analisados juntamente com o resultado do desempenho nos testes 

aplicados. As variáveis selecionadas foram: prematuridade; tempo de entrada na 

escola; idade e escolaridade da mãe; idade e escolaridade do pai e renda familiar.   

 

4.2.13 Questionário para os Professores 

 

 Foi questionado aos professores quais alunos, no julgamento deles, possuíam 

algum tipo de dificuldade quando comparado aos pares da mesma sala. Não foi 

questionado se a dificuldade era acadêmica ou comportamental, apenas sua 

opinião. As respostas foram anotadas para verificar essa variável.  

 

4.3 PROCEDIMENTO 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie (CAAE 02631312.3.0000.0084) e após sua aprovação foi 

realizado contato com a escola e encaminhado aos responsáveis pela instituição e 

crianças as cartas contendo os termos de consentimento livre e esclarecido, bem 

como as informações da pesquisa (Apêndices 1 e 2). 

Após o recolhimento de todos os termos assinados foi iniciada a aplicação 

dos instrumentos. O período de coleta variou em cada ano da pesquisa de acordo 

com o número de sujeitos, tendo seu início sempre no segundo semestre, em 

meados do meio de Agosto e duração até começo de Outubro. Toda avaliação 

aconteceu em sala reservada disponibilizada pela escola durante o período regular 

de aula. As crianças foram retiradas da sala individualmente por períodos curtos de 

tempo, variando de 5 a 15 minutos, com autorização da professora e consentimento 

do aluno. Cada criança foi retirada pelo menos 6 vezes para aplicação dos testes de 

forma individual em cada ano da pesquisa. Os testes aplicados no primeiro ano 

foram realizados de forma coletiva, com duração média de 50 minutos, em duas 

aplicações: na primeira foram aplicadas a Prova de Escrita sob Ditado, juntamente 

com o TCLPP e na segunda aplicação a Prova de Aritmética. Esses foram os últimos 

testes a serem aplicados. 
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Em respeito aos pressupostos éticos, todos os dados e informações 

fornecidos pelos pais ou responsáveis e professores foram tratados de forma 

sigilosa preservando em todas as etapas da pesquisa a identidade da criança assim 

como de seus responsáveis. 

Após a finalização da coleta de dados em cada ano foi realizada a devolutiva 

aos pais e à escola. Para os pais, foram elaborados relatórios individuais com o 

desempenho de cada uma das crianças em todos os testes aplicados, comparando-

as com os pares da mesma série. Foram oferecidas também 4 reuniões devolutivas 

para os pais ou responsáveis nas quais inicialmente foi apresentado brevemente as 

funções cognitivas avaliadas e cada um dos testes aplicados, ficando os autores 

dessa pesquisa à disposição dos pais para o esclarecimento de dúvidas referentes 

aos resultados de suas crianças. Para os pais que não puderam comparecer nessas 

quatro reuniões, o relatório individual foi encaminhado via agenda e os e-mails e 

telefones foram disponibilizados para o esclarecimento das dúvidas. 

Para a direção e professores da escola foram realizadas duas reuniões 

devolutivas contendo uma breve introdução teórica sobre as habilidades avaliadas e 

os resultados gerais das crianças por série, comparando-as entre as séries e com 

pesquisas anteriormente realizadas em escolas públicas.  

 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Os resultados obtidos em todos os instrumentos e testes foram tabulados. 

Foram conduzidas as seguintes análises estatísticas: 

1) Análises descritivas dos desempenhos em todos os testes nos diferentes 

momentos;  

2) Análise de Imputação para preparar a amostra e os dados para as análises 

subsequentes. O processo de imputação é um procedimento estatístico que é 

utilizado em pesquisas com dados faltantes, visando deixar os dados completos, 

preenchendo as células sem informações. Esse procedimento pode ser utilizado em 

estudos longitudinais, permitindo que as análises preditivas sejam conduzidas de 



58 

 

forma mais robusta (CARPENTER; KENWARD, 2013). No presente estudo, foi 

realizado por meio do programa R, versão 3.2.2 (R CORE TEAM, 2015).  

 Assim, o procedimento é caracterizado por partir do número de sujeitos 

iniciais, por exemplo 71 na presente pesquisa, e derivar um valor para os resultados 

faltantes de cada sujeito, de modo que, ao final da imputação, todos os sujeitos 

tenham resultados para todos os testes nos três anos de pesquisa, deixando assim 

a planilha totalmente completa, sem nenhuma informação faltante. Esse processo foi 

repetido 5 vezes, criando 5 planilhas completas, visto que, segundo Carpenter e 

Kenward (2013), esse número de imputações é suficiente para obter propriedades 

aceitáveis. Desse modo, na primeira imputação o sistema cria uma planilha completa 

de dados dos 71 sujeitos, sem nenhum missing. Para maior eficácia e fidedignidade 

dos dados, ou seja, para diminuir possíveis vieses na criação da planilha imputada, 

esse processo é repetido por mais quatro vezes. Criam-se, portanto, 5 planilhas 

finais com 71 sujeitos cada, com informações em todos os testes para todos os três 

anos de avaliação, 

Na imputação, os dados criados são obtidos por meio de uma análise dos 

resultados da própria criança nos demais anos e das outras crianças no mesmo ano 

e teste, extraindo assim um padrão esperado para aquele sujeito naquela habilidade 

específica (CARPENTER; KENWARD, 2013). Ao final de toda análise e 

procedimento é criada então uma tabela que contém os resultados das 5 

imputações, deixando a amostra e os dados prontos para as análises seguintes e 

permitindo que a predição possa ser feita de forma robusta com uma base confiável. 

3) De modo a atender ao primeiro objetivo específico, verificar se os escores 

nos testes aumentam com a progressão escolar, foi conduzido Teste não-

paramétrico de Friedman, visto que a distribuição dos dados não se adequava à 

curva normal, para verificar se os desempenhos nos testes aumentam 

longitudinalmente com a progressão escolar, entre Jardim I, Jardim II e 1 ano;  

4) Análise de Regressão Linear em Árvore para verificar quais testes e 

habilidades cognitivas na educação infantil atuam como preditores nas variáveis 

dependentes nos testes na avaliação do primeiro ano em leitura, escrita e 

matemática. Esse tipo de análise tem por objetivo verificar as variáveis preditivas 

que foram avaliadas no Jardim I e II em relação à variável dependente no primeiro 

ano (leitura, escrita e matemática) (RIPLEY, 1996).   
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A análise de regressão em árvore tem como objetivo analisar a previsão de 

variáveis contínuas dependentes. Tal método apresenta a vantagem de ser não-

paramétrico e não-linear. Portanto, não há nenhum pressuposto implícito de que as 

relações subjacentes entre as variáveis de previsão e a variável dependente sejam 

lineares, ou que sigam alguma função específica. Assim, os métodos de árvores são 

bastante adequados em tarefas de mineração de dados, em que, com frequência, 

ainda há pouco conhecimento ou previsão sobre quais variáveis estão relacionadas 

e como se dá essa relação (Dell Inc, 2015). Conforme Golino e Gomes (2014), tais 

métodos são especialmente interessantes para a área da pesquisa educacional por 

permitirem analisar qual conjunto de variáveis melhor prediz um determinado 

desfecho, que pode ser o desempenho acadêmico. No presente estudo, essa 

análise foi conduzida a partir da planilha geral derivada das cinco imputações 

realizadas.  

Todas as análises e os resultados obtidos encontram-se descritos a seguir. 
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5. RESULTADOS 

 

5. 1. ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

 

Os dados foram submetidos à análise dos parâmetros de normalidade, tendo 

sido verificado que a amostra se qualificou como não normal na maioria das 

medidas, direcionando assim todas as análises estatísticas para não paramétricas. 

Essa qualificação de não normal pode estar relacionada às características 

intrínsecas às medidas avaliadas, ao fato da amostra ser pequena e/ou 

adicionalmente ao fato de haver dados faltantes no decorrer dos três anos de 

avaliação. A análise estatística não paramétrica então foi utilizada e os resultados 

serão descritos em todo esse tópico. 

Inicialmente serão descritas as estatísticas descritivas de cada uma das áreas 

avaliadas: Funções Executivas (Tabela 2), Linguagem Oral (Tabela 3), primórdios de 

Linguagem Escrita (Tabela 4) e Desempenho Acadêmico (Tabela 5, composto pelos 

testes de leitura, escrita e matemática de primeiro ano). O N, número de sujeitos que 

realizou a tarefa, variou em cada teste, cada habilidade e em cada ano, essa 

variação se deu por conta da mudança de escola de algumas crianças entre o 

Jardim I e o 1 ano e pelo fato de haver perda de algumas crianças que não fizeram 

alguns testes, principalmente por faltas e viagens no período da coleta. O número de 

sujeitos que realizou cada teste, juntamente com as medidas de desempenho 

mínimo, máximo, média e desvio-padrão (DP) podem ser visualizados em cada uma 

das tabelas abaixo. 

Em relação aos escores nas tarefas de funções executivas, foram analisadas 

as seguintes medidas:  Teste de atenção por cancelamento (TAC), acertos parte 1, 

parte 2, parte 3 do Jardim I, Jardim II e Primeiro ano (TacA1, TacA2, TacA3); TAC 

acerto total Jardim I, Jardim II e 1 ano (TacAT); Stroop Jardim I, Jardim II e primeiro 

ano, parte dois acertos (St2A), parte dois tempo de reação (St2T), interferência 

acertos (StiA), interferência tempo de reação (StiT); Trilhas Jardim I, Jardim II e 

Primeiro ano, sequência acertos parte A (TriSA) e parte B (TriSB) e interferência 

(TriIn). Todas essas medidas em função da série escolar das crianças, a Tabela 2 

sumaria as estatísticas descritivas obtidas para estas medidas. 
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Tabela 2: Estatísticas descritivas para os testes de Funções executivas 

 

  N Mínimo Máximo Média DP 

TacA1Jd1 27 4,00 43,00 23,96 10,04 

TacA2Jd1 27 0,00 4,00 0,93 0,96 

TacA3Jd1 27 1,00 16,00 8,19 3,87 

TacATJd1 27 8,00 52,00 33,07 11,93 

TacA1Jd2 71 15,00 50,00 30,75 7,78 

TacA2Jd2 71 0,00 4,00 1,42 1,01 

TacA3Jd2 71 3,00 25,00 12,49 4,12 

TacATJd2 71 24,00 64,00 44,66 10,36 

TacA11a 44 13,00 49,00 38,39 8,73 

TacA21a 44 0,00 5,00 2,30 1,23 

TacA31a 44 10,00 32,00 19,48 5,09 

TacAT1a 44 32,00 82,00 60,16 11,56 

St2AJd1 26 0,00 1,00 0,59 0,34 

St2TJd1 26 0,33 2,51 1,31 0,65 

StiAJd1 26 -0,94 0,07 -0,30 0,33 

StiTJd1 26 -1,12 2,09 0,53 0,73 

St2AJd2 71 0,00 1,00 0,72 0,25 

St2TJd2 71 0,00 3,37 1,21 0,51 

StiAJd2 71 -0,94 0,13 -0,23 0,24 

StiTJd2 71 -0,47 1,65 0,56 0,37 

St2A1a 44 0,30 1,02 0,89 0,15 

St2T1a 44 0,44 1,99 0,97 0,29 

StiAJ1a 44 -0,50 0,24 -0,06 0,13 

StiT1a 44 -5,39 1,57 0,31 0,93 

TriSAJd1 27 2,00 5,00 3,37 1,18 

TriSBJd1 27 2,00 7,00 2,44 1,22 

TriInJd1 27 -3,00 2,00 -0,93 1,33 

TriSAJd2 71 0,00 5,00 4,17 1,40 

TriSBJd2 71 0,00 10,00 2,77 2,10 

TriInJd2 71 -5,00 5,00 -1,39 2,31 

TriSA1a 44 2,00 5,00 4,70 0,77 

TriSB1a 44 2,00 10,00 3,48 2,78 

TriIn1a 44 -3,00 5,00 -1,23 2,74 
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Como pode ser verificado na Tabela 2, em termos descritivos, a média geral 

de acertos em todos os testes de funções executivas foi maior para o Jardim II do 

que para o Jardim I, e para o 1 ano do que para o Jardim II, assim como nos testes 

que verificaram tempo as crianças do Jardim II realizaram as tarefas em menor 

tempo do que o Jardim I, e o 1 ano em menor tempo do que os demais. Ou seja, 

como esperado, houve um aumento nos escores conforme progressão da série e 

diminuição no tempo de reação. Pode-se perceber que não foram verificados efeitos 

de piso ou de teto em todos os testes, ou seja, os escores médios não foram muito 

baixos ou muito altos, respectivamente, o que também evidencia a adequação dos 

instrumentos para os anos avaliados.  

Em relação aos escores nas tarefas de Linguagem Oral foram analisadas as 

seguintes medidas: Prova de Consciência Fonológica por Produção Oral-acertos 

para Jardim I, Jardim II e Primeiro ano (Pcfo); Teste de Vocabulário por imagens-

acertos para Jardim I, Jardim II e Primeiro ano (Tvip); Teste de repetição de palavras 

e pseudo palavras para Jardim I, Jardim II e Primeiro ano: escore para palavras (Trp) 

e escore para pseudopalavras (Trpp). A Tabela 3 sumaria as estatísticas descritivas 

obtidas para estas medidas em função da série escolar das crianças. 

 

Tabela 3: Estatísticas descritivas para os testes de Linguagem oral 

 

  N Mínimo Máximo Média DP 

PcfoJd1 27 4 16 10,31 3,38 

PcfoJd2 71 5 38 18,11 7,63 

Pcfo1a 44 8 40 30,27 5,67 

TvipJd1 27 43 69 57,93 7,14 

TvipJd2 71 49 85 65,03 8,12 

Tvip1a 44 50 91 76,73 7,61 

TrpJd1 27 1 4 2,59 0,84 

TrppJd1 27 0 4 1,59 0,80 

TrpJd2 71 1 6 3,62 1,38 

TrppJd2 71 0 4 1,94 0,70 

Trp1a 44 2 6 4,30 1,53 

Trpp1a 44 2 5 2,50 0,76 
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Como pode ser verificado na Tabela 3, a média geral de acertos em todos os 

testes de linguagem oral foi maior para o Jardim II do que para o Jardim I, e para o 1 

ano do que para o Jardim II, ou seja, houve um aumento nos escores conforme a 

progressão da série. Pode-se perceber que não foram verificados efeitos de piso ou 

de teto em todos os testes, isto é, os escores médios não foram muito baixos ou 

muito altos, respectivamente, o que também evidencia a adequação dos 

instrumentos para os anos avaliados. 

Em relação aos escores nas tarefas de Linguagem Escrita foram analisadas 

as seguintes medidas: Conhecimento de Letras (ConhL) no Jardim I, Jardim II e 

Primeiro ano; Conhecimento de sons (ConhS) no Jardim I, Jardim II e Primeiro ano; 

Teste de Escrita (Escrit) no Jardim I, Jardim II e Primeiro ano; e Teste de Leitura 

(Leitur) no Jardim I, Jardim II e Primeiro ano. A Tabela 4 sumaria as estatísticas 

descritivas obtidas para essas medidas em função da série escolar das crianças. 

 

Tabela 4: Estatísticas descritivas para os testes de Linguagem Escrita  

 

  N Mínimo Máximo Média DP 

ConhLJd1 27 1 26 18,07 7,45 

ConhLJd2 71 11 26 22,61 3,63 

ConhL1a 44 23 26 25,41 0,79 

ConhSJd1 27 0 16 3,26 4,98 

ConhSJd2 71 1 26 16,69 6,38 

ConhS1a 44 14 26 23,02 2,58 

EscritJd1 27 0 51 10,90 14,84 

EscritJd2 71 0 100 54,12 37,72 

Escrit1a 44 62 100 97,20 6,54 

LeiturJd1 27 0 15 0,83 3,18 

LeiturJd2 71 0 100 51,64 39,34 

Leitur1a 44 60,8 100 95,52 6,95 

 

 

Como pode ser verificado na Tabela 4, a média geral de acertos em todos os 

testes de linguagem escrita, em termos de análises descritivas, foi maior para o 

Jardim II do que para o Jardim I, e para o 1 ano do que para o Jardim II, havendo 
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aumento nos escores conforme a progressão da série. Pode-se perceber que nesse 

teste também não foram verificados efeitos de piso ou de teto na maioria dos testes, 

ou seja, os escores médios não foram muito baixos ou muito altos, respectivamente, 

o que também evidencia a adequação dos instrumentos para os anos avaliados. As 

exceções foram alguns testes aplicados ao primeiro ano, como a Tarefa de 

Conhecimento de Letras, o Teste de Escrita e o Teste de Leitura, que tiveram 

desempenhos médios bastante próximos ao escore máximo possível em cada teste. 

Em relação aos escores nas tarefas de Desempenho Acadêmico foram 

analisadas as seguintes medidas: Teste de Compreensão de Leitura de Palavras e 

Pseudopalavras-escore total (Tclpp); Prova de escrita sob ditado, frequência de 

erros em palavras (DitP) e em pseudopalavras (DitPp), e Prova de Aritmética – 

escore total (Pa). Todos esses testes foram apenas aplicados nas crianças de 

primeiro ano e não nos demais anos, sendo que a Tabela 5 sumaria as estatísticas 

descritivas obtidas para estas medidas. Pode-se perceber que não foram verificados 

efeitos de piso ou de teto em todos os testes, ou seja, os escores médios não foram 

muito baixos ou muito altos, respectivamente, o que também evidencia a adequação 

dos instrumentos para o ano avaliado.  

 

Tabela 5: Estatísticas descritivas para os testes de Desempenho Acadêmico 

 

  N Mínimo Máximo Média DP 

Tclpp1a 71 20 70 55,56 7,36 

DitP1a 71 6 110 20,69 16,78 

DitPp1a 71 0 49 8,00 8,19 

Pa1a 71 5 36 15,56 8,01 
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5.2. ANÁLISE ESTATÍSTICA DE IMPUTAÇÃO 

 

 Para análise de todos os demais objetivos da pesquisa e, principalmente, 

para verificar longitudinalmente as predições do desempenho acadêmico, foi 

realizada a imputação dos dados. A seguir serão apresentadas todas as tabelas, 

planilhas e imagens geradas durante esse processo de imputação, para uma melhor 

visualização dessa teoria explicada anteriormente.  

 Destaca-se que, devido ao grande número de variáveis e visto que muitas 

delas eram diferentes medidas de um mesmo teste, optou-se por reduzir o número 

de variáveis que foram usadas na imputação. Para tanto, foram selecionadas as 

medidas correspondentes aos escores totais em testes que permitiam essa 

pontuação e, para os Testes de Trilhas e Stroop, foram considerados acertos e 

tempos de reação para as partes 2, que correspondiam à demanda mais 

propriamente executiva.  

 Todas as imputações geradas apresentaram o Rhats inferior a 1,1, isso 

significa que os dados criados em cada uma das cinco planilhas imputadas podem 

ser utilizados para as demais análises estatísticas. A Tabela 6 apresenta esses 

valores. Já as Tabelas 7 a 10 representam as informações sumariadas de cada uma 

das 5 imputações realizadas pelo programa. Ressalta-se que há alguns dados 

negativos nas tabelas de imputação, o que é possível visto que não se tratam de 

dados reais, mas sim de estimativas derivadas a partir dos dados observados. 
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Tabela 6: Valores do Rhats da imputação 

 

        RHATS IMPUTAÇÃO 

Entrada Irmãos Prematuro IdaMae EscMae 

0,9954638 0,9900995 0,9860714 0,9910375 0,9866722 

Escpai Mora Renda TacATJd1 TacAT1a 

1,0162593 0,9913813 0,9948283 0,9858961 0,9879453 

St2AJd1 St2TJd1 St2A1a St2T1a TriSBJd1 

0,9869244 0,987598 0,989356 0,9860815 1,0096925 

TriSB1a PcfoJd1 Pcfo1a TvipJd1 Tvip1a 

0,9889272 0,9859656 0,9980989 0,9968956 0,9887674 

TrtJd1 Trt1a ConhLJd1 ConhL1a ConhSJd1 

0,9864672 0,9870273 0,9887844 0,9917117 1,030674 

ConhS1a EscritJd1 Escrit1a LeiturJd1 Leitur1a 

0,9862469 1,0018904 0,989931 1,0085062 0,9862146 

Entrada Irmãos Prematuro IdaMae EscMae 

0,9958057 0,9943324 0,9860699 0,9964881 0,9904674 

Escpai Mora Renda TacATJd1 TacAT1a 

0,992444 0,9932769 0,9987459 0,9861559 1,0086126 

St2AJd1 St2TJd1 St2A1a St2T1a TriSBJd1 

0,9901332 0,9857823 0,9890667 0,9891758 0,9869272 

TriSB1a PcfoJd1 Pcfo1a TvipJd1 Tvip1a 

0,9857395 0,9860905 0,9865431 0,9871146 0,9864546 

TrtJd1 Trt1a ConhLJd1 ConhL1a ConhSJd1 

0,9863713 0,9860044 0,9866629 0,9859922 0,9864594 

ConhS1a EscritJd1 Escrit1a LeiturJd1 Leitur1a 

0,985916 0,9862517 0,9860842 0,9863306 0,9867976 
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Tabela 7: Dados descritivos da amostra derivada da primeira imputação 

IMPUTAÇÃO 1 

  Mínimo 1º quartil Mediana Média 3º quartil Máximo 

Dificuldade 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 1,00 

Ida_mae 23,79 35,00 37,00 37,94 41,00 50,00 

Esc_Mae 1,00 3,00 3,00 3,28 4,00 6,00 

Ida_pai 1,00 9,50 14,00 14,30 18,00 29,00 

Esc_pai 0,26 3,00 3,00 3,36 3,50 12,02 

Renda 1,00 3,00 4,00 3,44 4,00 4,00 

TacATJd1 -21,48 24,60 37,00 37,18 47,29 85,67 

 TacATJd2 24,00 36,00 46,00 44,66 52,00 64,00 

TacAT1a 32,00 49,98 62,00 60,85 69,02 105,54 

 St2AJd1 -0,37 0,28 0,63 0,5623 0,88 1,47 

 St2TJd1 1,35 0,73 1,46 1,72 2,24 6,76 

 St2AJd2 0,00 0,63 0,81 0,72 0,88 1,00 

   St2TJd2 0,00 0,87 1,15 1,21 1,44 3,37 

 St2A1a 0,30 0,85 0,94 0,89 1,00 1,19 

  St2T1a -0,74 0,78 1,03 0,97 1,17 2,00 

TriSBJd1 -0,78 2,00 2,04 2,52 3,06 7,00 

 TriSBJd2 0,00 2,00 2,00 2,78 2,00 10,00 

 TriSB1a -10,21 2,00 2,00 3,86 7,04 12,94 

 PcfoJd1 -5,40 6,01 9,46 10,01 14,31 25,14 

PcfoJd2 5,00 12,00 16,00 18,20 24,00 38,00 

Pcfo1a 8,00 26,50 31,50 30,51 34,00 40,16 

    TvipJd1 34,27 52,87 57,13 56,85 62,26 78,14 

  TvipJd2 49,00 58,50 66,00 65,03 71,00 85,00 

 Tvip1a 50,00 73,00 78,00 77,04 82,00 92,74 

 TrtJd1 -2,50 2,84 4,00 4,28 6,00 14,61 

 TrtJd2 2,00 4,00 6,00 5,56 7,00 10,00 

Trt1a -1,37 5,00 7,00 6,93 9,00 13,21 

  ConhLJd1 -16,80 12,18 20,86 19,31 26,00 46,54 

ConhLJd2 11,00 20,00 24,00 22,61 25,50 26,00 

ConhL1a 22,51 25,00 25,88 25,38 26,00 28,12 

   ConhSJd1 -16,24 0,00 2,00 2,51 6,41 19,52 

  ConhSJd2 1,00 13,50 18,00 16,69 22,00 26,00 

 ConhS1a 12,00 21,14 23,00 22,69 24,98 34,10 

EscritJd1 -39,01 -7,76 0,00 6,44 18,21 68,94 

EscritJd2 0,00 16,50 53,00 54,18 91,03 100,00 

 Escrit1a 62,35 93,86 100,00 97,22 100,00 108,33 

 LeiturJd1 -16,51 -2,19 0,00 0,28 2,74 17,75 

 LeiturJd2 0,00 13,00 60,83 51,63 90,42 100,00 

   Leitur1a 60,80 94,58 97,50 96,26 100,00 124,88 

 Tclpp1a 20,00 51,50 55,00 55,56 60,00 70,00 

 DitT1a 7,00 15,50 22,00 28,69 30,00 159,00 

  Pa1a 5,00 9,00 13,00 15,56 22,50 36,00 
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Tabela 8: Dados descritivos da amostra derivada da segunda imputação 

 

IMPUTAÇÃO 2 

  Mínimo 1º quartil Mediana Média 3º quartil Máximo 

Dificuldade 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 1,00 

Ida_mae 26,47 35,00 37,00 37,98 41,00 50,00 

Esc_Mae 1,00 3,00 3,00 3,24 4,00 6,00 

Ida_pai 1,00 9,50 14,00 14,30 18,00 29,00 

Esc_pai -2,47 3,00 3 3,35 3,50 12,92 

Mora 1,00 1,00 1 1,45 2,00 4,00 

Renda 1,00 3,00 4 3,39 4,00 4,00 

TacATJd1 -77,96 16,16 35,57 37,29 49,00 131,73 

 TacATJd2 24,00 36,00 46,00 44,66 52,00 64,00 

TacAT1a 26,34 52,00 64,00 63,24 73,36 106,67 

 St2AJd1 -1,12 0,14 0,66 0,49 0,88 1,74 

 St2TJd1 -4,11 0,44 1,13 1,52 2,38 8,67 

 St2AJd2 0,00 0,63 0,81 0,72 0,88 1,00 

   St2TJd2 0,00 0,87 1,15 1,21 1,44 3,37 

 St2A1a 0,30 0,88 0,94 0,91 1,00 1,43 

  St2T1a -0,22 0,70 1,01 0,97 1,15 2,22 

TriSBJd1 -2,82 0,93 2,00 2,09 3,06 7,50 

 TriSBJd2 0,00 2,00 2,00 2,78 2,00 10,00 

 TriSB1a -22,71 2,00 2,00 3,66 6,00 18,62 

 PcfoJd1 -20,74 6,50 10,93 11,24 15,55 37,25 

PcfoJd2 5,00 12,00 16,00 18,20 24,00 38,00 

Pcfo1a 8,00 26,54 30,62 30,38 34,00 41,05 

    TvipJd1 25,59 49,55 57,00 56,24 63,00 89,66 

  TvipJd2 49,00 58,50 66,00 65,03 71,00 85,00 

 Tvip1a 26,89 67,18 77,00 75,73 82,00 122,97 

 TrtJd1 -15,34 0,66 4,00 3,85 6,11 18,34 

 TrtJd2 2,00 4,00 6,00 5,56 7,00 10,00 

Trt1a -0,80 5,00 7,00 7,10 9,00 15,51 

  ConhLJd1 -31,42 2,38 17,68 15,02 26,00 68,97 

ConhLJd2 11,00 20,00 24,00 22,61 25,50 26,00 

ConhL1a 21,13 25,00 26,00 25,54 26,00 33,32 

   ConhSJd1 -19,18 0,00 1,50 3,06 7,08 22,46 

  ConhSJd2 1,00 13,50 18,00 16,69 22,00 26,00 
 ConhS1a 12,16 20,88 23,00 22,62 25,00 35,67 

EscritJd1 -72,82 -6,05 2,50 8,47 23,29 111,99 

EscritJd2 0,00 16,50 53,00 54,18 91,03 100,00 

 Escrit1a 62,35 94,56 100,00 97,60 100,00 114,50 

 LeiturJd1 -23,12 -1,05 0,00 0,25 5,40 24,31 

 LeiturJd2 0,00 13,00 60,83 51,63 90,42 100,00 

   Leitur1a 60,80 94,28 97,50 97,09 100,00 127,70 

 Tclpp1a 20,00 51,50 55,00 55,56 60,00 70,00 

 DitT1a 7,00 15,50 22,00 28,69 30,00 159,00 

  Pa1a 5,00 9,00 13,00 15,56 22,50 36,00 
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Tabela 9: Dados descritivos da amostra derivada da terceira imputação 

 

IMPUTAÇÃO 3 

  Mínimo 1º quartil Mediana Média 3º quartil Máximo 

Dificuldade 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 1,00 

Ida_mae 22,10 35,00 37,00 37,92 41,00 50,00 

Esc_Mae 0,86 3,00 3,00 3,23 4,00 6,00 

Ida_pai 1,00 9,50 14,00 14,30 18,00 29,00 

Esc_pai 0,87 3,00 3,00 3,42 3,50 13,38 

Mora 1,00 1,00 1,00 1,48 2,00 4,00 

Renda 1,00 3,00 4,00 3,36 4,00 4,00 

TacATJd1 -93,36 11,96 36,13 36,88 55,78 173,96 

 TacATJd2 24,00 36,00 46,00 44,66 52,00 64,00 

TacAT1a 32,00 50,88 62,00 62,07 70,00 103,41 

 St2AJd1 -0,96 0,10 0,70 0,55 0,88 2,49 

 St2TJd1 -3,40 0,44 1,27 1,39 2,22 6,85 

 St2AJd2 0,00 0,63 0,81 0,72 0,88 1,00 

   St2TJd2 0,00 0,87 1,15 1,21 1,44 3,37 

 St2A1a 0,30 0,88 0,94 0,90 1,00 1,41 

  St2T1a -0,50 0,72 1,02 0,99 1,16 2,35 

TriSBJd1 -3,94 1,92 2,00 2,20 3,00 7,00 

 TriSBJd2 0,00 2,00 2,00 2,78 2,00 10,00 

 TriSB1a -21,09 2,00 2,00 3,42 6,44 22,01 

 PcfoJd1 -15,91 6,09 11,00 10,71 15,75 41,73 

PcfoJd2 5,00 12,00 16,00 18,20 24,00 38,00 

Pcfo1a 8,00 27,25 30,54 30,58 34,00 42,12 

    TvipJd1 22,44 46,98 58,00 56,08 66,77 84,35 

  TvipJd2 49,00 58,50 66,00 65,03 71,00 85,00 

 Tvip1a 32,49 67,42 77,00 75,27 82,00 122,35 

 TrtJd1 -7,21 2,82 4,00 3,99 5,96 18,05 

 TrtJd2 2,00 4,00 6,00 5,56 7,00 10,00 

Trt1a -0,50 5,00 7,00 7,16 9,06 13,81 

  ConhLJd1 -33,93 6,23 16,00 15,00 25,62 64,81 

ConhLJd2 11,00 20,00 24,00 22,61 25,50 26,00 

ConhL1a 21,17 25,00 26,00 25,58 26,00 33,79 

   ConhSJd1 -26,85 -1,49 1,21 2,80 7,40 31,38 

  ConhSJd2 1,00 13,50 18,00 16,69 22,00 26,00 

 ConhS1a 13,49 21,54 23,00 22,57 25,00 32,86 

EscritJd1 -72,43 -4,70 4,27 5,35 20,80 111,12 

EscritJd2 0,00 16,50 53,00 54,18 91,03 100,00 

 Escrit1a 62,35 94,14 100,00 98,16 100,00 123,02 

 LeiturJd1 -25,35 -0,03 0,00 0,90 3,56 23,59 

 LeiturJd2 0,00 13,00 60,83 51,63 90,42 100,00 

   Leitur1a 60,29 92,80 97,50 96,93 100,00 129,37 

 Tclpp1a 20,00 51,50 55,00 55,56 60,00 70,00 

 DitT1a 7,00 15,50 22,00 28,69 30,00 159,00 

  Pa1a 5,00 9,00 13,00 15,56 22,50 36,00 
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Tabela 10: Dados descritivos da amostra derivada da quarta imputação 

 

IMPUTAÇÃO 4 

  Mínimo 1º quartil Mediana Média 3º quartil Máximo 

Dificuldade 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 1,00 

Ida_mae 25,52 35,00 37,00 37,97 41,00 50,00 

Esc_Mae 1,00 3,00 3,00 3,23 4,00 6,00 

Ida_pai 1,00 9,50 14,00 14,30 18,00 29,00 

Esc_pai -2,89 3,00 3,00 3,36 3,50 13,61 

Mora 1,00 1,00 1,00 1,49 2,00 4,00 

Renda 1,00 3,00 4,00 3,44 4,00 4,00 

TacATJd1 -72,80 18,84 37,14 40,26 47,24 156,66 

 TacATJd2 24,00 36,00 46,00 44,66 52,00 64,00 

TacAT1a 22,04 50,22 62,00 62,90 73,71 107,35 

 St2AJd1 -1,64 0,10 0,45 0,48 0,88 1,93 

 St2TJd1 -4,81 0,51 1,35 1,51 2,33 8,04 

 St2AJd2 0,00 0,63 0,81 0,72 0,88 1,00 

   St2TJd2 0,00 0,87 1,15 1,21 1,44 3,37 

 St2A1a 0,30 0,88 0,94 0,91 1,00 1,41 

  St2T1a -0,83 0,72 1,01 0,99 1,19 2,67 

TriSBJd1 -2,65 1,37 2,00 2,11 2,76 7,78 

 TriSBJd2 0,00 2,00 2,00 2,78 2,00 10,00 

 TriSB1a -22,28 2,00 2,00 4,13 7,61 17,11 

 PcfoJd1 -15,71 6,50 11,00 11,56 15,79 35,97 

PcfoJd2 5,00 12,00 16,00 18,20 24,00 38,00 

Pcfo1a 8,00 27,75 31,50 30,63 34,41 40,67 

    TvipJd1 14,34 50,78 57,20 56,45 63,00 90,44 

  TvipJd2 49,00 58,50 66,00 65,03 71,00 85,00 

 Tvip1a 33,97 71,50 77,52 76,86 83,50 120,83 

 TrtJd1 -7,80 1,68 4,00 3,93 6,00 19,07 

 TrtJd2 2,00 4,00 6,00 5,56 7,00 10,00 

Trt1a -0,65 5,00 7,00 7,18 9,00 14,72 

  ConhLJd1 -37,45 2,07 16,00 14,24 26,00 67,62 

ConhLJd2 11,00 20,00 24,00 22,61 25,50 26,00 

ConhL1a 21,46 24,78 26,00 25,53 26,00 34,04 

   ConhSJd1 -11,66 -0,14 1,00 3,46 7,51 19,83 

  ConhSJd2 1,00 13,50 18,00 16,69 22,00 26,00 

 ConhS1a 12,91 20,11 23,00 22,61 25,00 37,37 

EscritJd1 -90,29 -0,67 5,30 6,13 28,69 105,45 

EscritJd2 0,00 16,50 53,00 54,18 91,03 100,00 

 Escrit1a 62,35 93,63 100,00 97,63 100,00 120,91 

 LeiturJd1 -19,36 -1,89 0,00 0.9789 5,40 27,75 

 LeiturJd2 0,00 13,00 60,83 51,63 90,42 100,00 

   Leitur1a 60,80 93,52 97,50 96,68 100,00 128,78 

 Tclpp1a 20,00 51,50 55,00 55,56 60,00 70,00 

 DitT1a 7,00 15,50 22,00 28,69 30,00 159,00 

  Pa1a 5,00 9,00 13,00 15,56 22,50 36,00 
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Tabela 11: Dados descritivos da amostra derivada da quinta imputação 

 

IMPUTAÇÃO 5 

  Mínimo 1º quartil Mediana Média 3º quartil Máximo 

Dificuldade 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 1,00 

Ida_mae 20,33 35,00 37,00 37,89 41,00 50,00 

Esc_Mae 0,82 3,00 3,00 3,22 4,00 6,00 

Ida_pai 1,00 9,50 14,00 14,30 18,00 29,00 

Esc_pai -1,85 3,00 3,00 3,36 3,50 13,11 

Mora 1,00 1,00 1,00 1,47 2,00 4,00 

Renda 1,00 3,00 4,00 3,38 4,00 4,00 

TacATJd1 -57,30 9,00 30,00 38,59 56,68 157,65 

 TacATJd2 24,00 36,00 46,00 44,66 52,00 64,00 

TacAT1a 24,46 52,00 63,00 62,77 73,16 104,30 

 St2AJd1 -1,06 0,13 0,75 0,57 0,94 2,30 

 St2TJd1 -3,95 0,40 1,27 1,54 2,41 7,74 

 St2AJd2 0,00 0,63 0,81 0,72 0,88 1,00 

   St2TJd2 0,00 0,87 1,15 1,21 1,44 3,37 

 St2A1a 0,30 0,88 0,94 0,91 1,00 1,40 

  St2T1a -0,68 0,76 1,02 1,02 1,21 2,15 

TriSBJd1 -3,57 1,71 2,00 2,44 3,22 9,73 

 TriSBJd2 0,00 2,00 2,00 2,78 2,00 10,00 

 TriSB1a -17,58 2,00 2,00 4,46 7,11 22,92 

 PcfoJd1 -14,84 3,91 10,00 9,85 15,33 38,46 

PcfoJd2 5,00 12,00 16,00 18,20 24,00 38,00 

Pcfo1a 8,00 27,19 30,86 30,37 34,00 40,76 

    TvipJd1 25,59 49,52 58,00 56,42 63,03 89,78 

  TvipJd2 49,00 58,50 66,00 65,03 71,00 85,00 

 Tvip1a 22,32 70,58 77,00 76,08 82,00 118,71 

 TrtJd1 -12,82 1,22 4,00 3,67 6,00 18,82 

 TrtJd2 2,00 4,00 6,00 5,56 7,00 10,00 

Trt1a -0,92 5,00 7,00 7,25 9,00 14,52 

  ConhLJd1 -31,40 5,70 16,00 15,26 26,00 58,09 

ConhLJd2 11,00 20,00 24,00 22,61 25,50 26,00 

ConhL1a 21,50 25,00 26,00 25,58 26,00 33,67 

   ConhSJd1 -22,36 0,00 1,00 3,18 7,89 25,90 

  ConhSJd2 1,00 13,50 18,00 16,69 22,00 26,00 

 ConhS1a 13,97 20,34 23,00 22,73 25,00 35,90 

EscritJd1 -72,23 -12,65 0,00 1,25 16,73 97,29 

EscritJd2 0,00 16,50 53,00 54,18 91,03 100,00 

 Escrit1a 62,35 93,06 100,00 97,59 100,00 117,01 

 LeiturJd1 -22,60 -0,19 0,00 1,39 4,69 30,33 

 LeiturJd2 0,00 13,00 60,83 51,63 90,42 100,00 

   Leitur1a 60,80 94,56 97,50 97,23 100,00 128,62 

 Tclpp1a 20,00 51,50 55,00 55,56 60,00 70,00 

 DitT1a 7,00 15,50 22,00 28,69 30,00 159,00 

  Pa1a 5,00 9,00 13,00 15,56 22,50 36,00 
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5.3 EFEITO DE SÉRIE  

 

A partir da planilha de imputação, já explicada anteriormente, foi verificado o 

efeito de série entre o Jardim I, Jardim II e 1 ano. De acordo com Dancey e Reidy 

(2006), como não foram verificados, de modo geral na amostra, dados de 

distribuição normal, a medida de tendência central mais adequada é a mediana, em 

vez de média. Assim, na análise conduzida, com o Teste de Friedman, os escores 

são colocados em ordem crescente, sendo conferidos a eles um “posto” que 

corresponde ao ranking ou ordem em que o valor se encontra. A comparação entre 

as séries, então, é feita calculando-se a média aritmética desses postos, obtendo-se 

um posto médio da série.   

O teste de Friedman é uma alternativa não paramétrica à Análise de Variância 

para verificar medidas repetidas, quando o mesmo sujeito passa por mais de uma 

avaliação. A seguir serão detalhadas as tabelas contendo o efeito de série sob o 

desempenho dos testes de Funções Executivas (Tabela 12), Linguagem Oral 

(Tabela 13) e Linguagem Escrita (Tabela 14), apresentando as estatísticas 

descritivas e inferenciais, com os postos médios dos participantes e os dados do 

Teste de Friedman. Tais análises foram conduzidas por meio do software SPSS, 

versão 2.0 (IBM CORP, 2011). 

A Tabela 12 descreve os resultados do Teste de Friedman do efeito de série 

sobre os testes de Funções Executivas. No Teste de Atenção por cancelamento 

(TacAT = Acertos total) foi verificado efeito significativo de série, com ranque médio 

= 1,59; 1,81 e 2,6 respectivamente para Jardim I, Jardim II e 1 ano, e qui-quadrado = 

201,97, df=2 e p<0,001. No Teste de Stroop parte 2 Acertos (ST2A) foi verificado 

efeito significativo de série, com ranque médio = 1,61; 1,82 e 2,57, respectivamente, 

para Jardim I, Jardim II e 1 ano, e qui-quadrado= 181,4, df=2 e p<0,001. No Teste de 

Stroop parte 2 Tempo de Reação (St2T), também houve efeito significativo de série, 

com ranque médio = 2,14; 2,14 e 1,72 respectivamente para Jardim I, Jardim II e 1 

ano, e qui-quadrado= 42,25, df=2 e p<0,001. No Trilhas sequências parte B (TriSB) 

também foi verificado efeito de série significativo, com ranque médio = 1,87; 1,95 e 

2,18 respectivamente para Jardim I, Jardim II e 1 ano, e qui-quadrado= 21,43, df=2 e 

p<0,001. Dessa forma, houve efeito significativo de série para todos os testes e 

subtestes de funções executivas. 

 



73 

 

Tabela 12: Tabela de efeito de série dos testes de Funções Executivas conforme 

Teste de Friedman 

 

Funções Executivas 

  Média DP Min Max 
Ranque 

Médio 

Qui-

quadrado 
Df P  

TacATJd1 38,04 40,32 -93,36 173,96 1,59 

201,97 2,00 <0,001* TacATJd2 44,66 10,30 24,00 64,00 1,81 

TacAT1a 62,37 15,92 22,04 107,35 2,60 

St2AJd1 0,53 0,58 -1,64 2,49 1,61 

181,40 2,00 <0,001* St2AJd2 0,72 0,25 0,00 1,00 1,82 

St2A1a 0,90 0,19 0,30 1,43 2,57 

St2TJd1 1,54 2,00 -4,81 8,67 2,14 

42,25 2,00 <0,001* St2TJd2 1,21 0,51 0,00 3,37 2,14 

St2T1a 0,99 0,49 -0,83 2,67 1,72 

TriSBJd1 2,27 1,98 -3,94 9,73 1,87 

21,43 2,00 <0,001*  TriSBJd2 2,77 2,09 0,00 10,00 1,95 

TriSB1a 3,91 5,62 -22,71 22,92 2,18 

Nota: *p<0,05 

 

 A Tabela 12 apresenta os resultados do Teste de Friedman do efeito de série 

dos testes de Linguagem Oral. Na Prova de Consciência Fonológica por produção 

oral (Pcfo) foram verificados, respectivamente para Jardim I, Jardim II e 1 ano, 

ranques médios = 1,21; 1,86 e 2,9, com qui-quadrado= 506,58, df=2 e p<0,001. No 

Teste de Vocabulário por Imagens (Tvip) foram verificados, respectivamente para 

Jardim I, Jardim II e 1 ano, ranques médios = 1,28; 2,0 e 2,71 e qui-quadrado= 

366,05, df=2 e p<0,001. No Teste de Repetição de palavras e pseudopalavras total 

(Trt) foram verificados, respectivamente para Jardim I, Jardim II e 1 ano, ranques 

médios = 1,62; 1,98 e 2,41 e qui-quadrado= 118,18, df=2 e p<0,001. Dessa forma, 

em todos os testes de Linguagem Oral houve efeito significativo de série. 
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Tabela 13: Tabela de efeito de série dos testes de Linguagem Oral conforme Teste 

de Friedman 

 

Linguagem Oral 

  Média DP Min Max 
Ranque 

médio 
Qui-quadrado df P 

PcfoJd1 10,67 10,18 -20,74 41,73 1,24 

506,58 2 <0,001* PcfoJd2 18,20 7,59 5,00 38,00 1,86 

Pcfo1a 30,50 5,62 8,00 42,12 2,90 

TvipJd1 56,41 11,61 14,34 90,44 1,28 

366,05 2 <0,001* TvipJd2 65,03 8,07 49,00 85,00 2,00 

Tvip1a 76,20 13,88 22,32 122,97 2,71 

TrtJd1 3,94 5,37 -15,34 19,07 1,62 

118,18 2 <0,001* TrtJd2 5,56 1,73 2,00 10,00 1,98 

Trt1a 7,12 3,01 -1,37 15,51 2,41 

Nota: *p<0,05 

 

A Tabela 14 apresenta os resultados do Teste de Friedman do efeito de série 

sobre os testes de primórdios de Linguagem Escrita. Na Tarefa de Conhecimento de 

Letras (ConhL) foi verificado respectivamente para Jardim I, Jardim II e 1 ano, 

ranque médio = 1,56; 1,91 e 2,53 e qui-quadrado= 177,84, df=2 e p<0,001, na 

Tarefa de Conhecimento de Sons (ConhS) foi verificado respectivamente para 

Jardim I, Jardim II e 1 ano, ranque médio = 1,12; 2,1 e 2,78 e qui-quadrado= 499,27, 

df=2 e p<0,001, no Teste de Escrita (Escrit) foi verificado respectivamente para 

Jardim I, Jardim II e 1 ano, ranque médio = 1,22; 1,86 e 2,92 e qui-quadrado= 

539,59, df=2 e p<0,001, no teste de Leitura (Leitur) foi verificado respectivamente 

para Jardim I, Jardim II e 1 ano, ranque médio = 1,14; 1,97 e 2,89 e qui-quadrado= 

558,89, df=2 e p<0,001. Assim, em todos os testes de Linguagem Escrita houve 

efeito significativo de série. 
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Tabela 14: Tabela de efeito de série dos testes de Linguagem Escrita conforme 

Teste de Friedman 

 

Linguagem Escrita 

  Média DP Min Max 
Mean 

Rank 

Chi-

Square 
df P 

ConhLJd1 15,77 17,64 -37,45 68,97 1,56 

177,84 2 <0,001* ConhLJd2 22,61 3,61 11,00 26,00 1,91 

ConhL1a 25,52 1,75 21,13 34,04 2,53 

ConhSJd1 3,00 8,29 -26,85 31,38 1,12 

499,27 2 <0,001* ConhSJd2 16,69 6,35 1,00 26,00 2,10 

ConhS1a 22,64 3,85 12,01 37,37 2,78 

EscritJd1 5,53 31,87 -90,29 111,99 1,22 

539,59 2 <0,001* EscritJd2 54,18 37,53 0,00 100,00 1,86 

Escrit1a 97,64 8,35 62,35 123,02 2,92 

LeiturJd1 0,76 8,37 -25,35 30,33 1,14 

558,89 2 <0,001* LeiturJd2 51,63 39,11 0,00 100,00 1,97 

Leitur1a 96,84 10,98 60,29 129,37 2,89 

Nota: *p<0,05 

 

 Dessa forma, em todos os testes aplicados houve efeito significativo de série 

sobre as medidas coletadas.  
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5.4 ANÁLISE DE REGRESSÃO EM ÁRVORE  

 

 A predição dos resultados, principal objetivo do estudo, que buscava verificar 

quais habilidades cognitivas na educação infantil prediziam desempenho acadêmico 

em leitura, escrita e matemática, foi realizada por meio da análise de regressão em 

árvore. A planilha de base para essa análise foi a mesma derivada da imputação, 

anteriormente explicada.  

Essa última parte dos resultados analisou a importância das habilidades 

avaliadas na Educação Infantil para predizer leitura, escrita e matemática no 

primeiro ano do Ensino Fundamental. Por gerar cinco amostras imputadas diferentes 

para cada predição, todo detalhamento, tabelas e imagens retratam os resultados 

para cada imputação em questão, portanto, haverá variação de acordo com cada 

análise de cada uma das amostras imputadas. A seguir serão descritos os 

resultados da regressão, primeiramente da leitura, depois da escrita e, por fim, da 

matemática. 

 

5.4.1 ANÁLISE DE REGRESSÃO EM ÁRVORE PARA O TESTE DE 

COMPETÊNCIA DE LEITURA DE PALAVRAS E PSEUDOPALAVRAS – TCLPP 

 

 A análise de regressão em árvore deriva modelos da importância de cada 

variável para a predição da variável desfecho. No presente tópico são descritos os 

resultados separadamente para cada uma das cinco imputações, descrevendo, para 

cada uma delas, a importância de cada variável preditora (medidas coletadas na 

Educação Infantil) sobre o desempenho em leitura avaliado pelo Teste de 

Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras no primeiro ano. Na Tabela 

15 são apresentadas as 20 variáveis preditoras mais importantes para cada uma das 

cinco amostras de imputação. Para cada variável preditora há uma porcentagem de 

importância (%), fornecida pelo próprio programa R após a condução da análise de 

regressão e que indica quão importante é essa variável para o referido desfecho. 
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Tabela 15: 20 variáveis mais importantes por amostra Imputada na predição de 

leitura  

 

VINTE VARIÁVEIS POR ORDEM DE IMPORTÂNCIA EM LEITURA 

Ai (1) Ai (2) Ai (3) Ai (4) Ai (5) 

St2TJd2 100.00 St2TJd2 100.00 St2TJd2 100.00 St2TJd2 100.00 St2TJd2 100.00 

TvipJd2 86.42 TvipJd2 86.35 TvipJd2 86.42 TvipJd2 86.42 TvipJd2 86.35 

PcfoJd2 85.75 PcfoJd2 85.67 PcfoJd2 85.75 PcfoJd2 85.75 PcfoJd2 85.67 

ConhLJd2 75.62 ConhLJd2 75.48 ConhLJd2 75.62 ConhLJd2 75.62 ConhLJd2 75.48 

LeiturJd2 65.37 LeiturJd2 65.18 LeiturJd2 65.37 LeiturJd2 65.37 LeiturJd2 65.18 

St2AJd2 60.60 St2AJd2 60.39 St2AJd2 60.60 St2AJd2 60.60 St2AJd2 60.39 

ConhSJd2 59.09 ConhSJd2 58.87 ConhSJd2 59.09 ConhSJd2 59.09 ConhSJd2 58.87 

EscritJd2 55.83 EscritJd2 55.59 EscritJd2 55.83 EscritJd2 55.83 EscritJd2 55.59 

PcfoJd1 36.44 ConhLJd1 38.14 PcfoJd1 36.82 PcfoJd1 36.51 LeiturJd1 47.20 

ConhSJd1 32.45 St2AJd1 37.12 ConhLJd1 34.23 EscritJd1 29.05 TacATJd1 39.35 

St2TJd1 31.21 PcfoJd1 36.65 ConhSJd1 32.04 ConhLJd1 27.21 St2AJd1 35.84 

TrtJd1 26.85 LeiturJd1 26.90 TrtJd1 27.19 TacATJd2 23.81 TacATJd2 23.40 

Entrada 25.57 Entrada 23.78 LeiturJd1 26.26 Dificuldade 21.26 Entrada 23.16 

EscritJd1 23.85 TacATJd2 23.40 TacATJd2 23.81 Entrada 20.26 Dificuldade 20.83 

TacATJd2 23.81 TacATJd1 22.19 EscritJd1 22.23 LeiturJd1 19.41 PcfoJd1 19.30 

TriSBJd1 22.32 Dificuldade 20.83 Dificuldade 21.26 TacATJd1 18.18 ConhSJd1 18.12 

Dificuldade 21.26 TriSBJd1 17.46 St2AJd1 18.71 TvipJd1 15.84 ConhLJd1 17.53 

ConhLJd1 21.04 EscritJd1 14.76 TvipJd1 15.46 St2AJd1 14.42 TvipJd1 13.02 

St2AJd1 17.69 TrtJd1 11.88 TriSBJd1 13.77 Ida_Mae 12.30 Ida_Mae 12.35 

TacATJd1 16.78 Ida_Mae 11.78 Ida_Mae 12.71 Grupo 10.90 Grupo 10.42 

Nota: % = porcentagem de importância da variável; Ai = Amostra Imputada. 

  

Após a seleção das vinte variáveis foi conduzida a análise Boruta (KURSA; 

RUDNICKI, 2010). O Boruta é um algorítimo que tem por objetivo procurar as 

variáveis importantes dentre as apresentadas em cada imputação comparando a 

importância dos atributos originais. Na presente pesquisa ele foi utilizado para 

confirmar quais as variáveis importantes para cada amostra imputada, separando as 

que em cada modelo melhor predizem a leitura. A Tabela 16 apresenta essa análise 

trazendo as variáveis na ordem de importância em que apareceram. 
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Tabela 16: Variáveis selecionadas pelo Boruta na predição de leitura  

 

VARIÁVEIS CONFIRMADAS PELO BORUTA 

Ai (1) Ai (2) Ai (3) Ai (4) Ai (5) 

ConhLJd2      PcfoJd2       PcfoJd2      PcfoJd2       PcfoJd2     

PcfoJd2    TvipJd2       TvipJd2      ConhLJd2   ConhLJd2   

TvipJd2       ConhLJd2      ConhLJd2     TvipJd2       TvipJd2       

LeiturJd2     LeiturJd2     EscritJd2    EscritJd2     EscritJd2    

EscritJd2     EscritJd2     LeiturJd2     LeiturJd2     LeiturJd2   

PcfoJd1       ConhSJd2      ConhSJd2   ConhSJd2    TacATJd1      

ConhSJd2       * *  *  ConhSJd2      

 
  

Conforme a Tabela 16 foi possível perceber que a quantidade de variáveis 

variou entre 7 e 6 nos modelos. Sendo as mais importantes  a Prova de Consciência 

Fonológica por Produção Oral no Jardim II (5 imputações); Tarefa de Conhecimento 

de Letras (5 imputações); Tarefa de Conhecimento de Sons (5 imputações); Teste 

de Escrita no Jardim II (5 imputações); Teste de Leitura no Jardim II (5 imputações); 

Teste de Vocabulário por Imagens Peabody no Jardim II (5 imputações); Prova de 

Consciência fonológica no Jardim I (1 imputação) e Teste de Atenção por 

Cancelamento acertos Total no Jardim I (1 imputação).  

Além dessas tabelas, a importância das variáveis preditoras para cada 

amostra imputada gerada pode ser visualizada em figuras, criadas pelo próprio 

programa R, nas quais é possível identificar visualmente a importância de cada 

variável mostrando as 20 mais importantes e em seguida a seleção realizada pelo 

Boruta para os atributos que mais importam para cada modelo. As Figuras 13 a 22, 

a seguir, sumarizam cada um desses resultados. 
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Figura 13: Importância das variáveis preditoras sobre o TCLPP conforme a amostra 

imputada 1 de regressão em árvore. 

 

Figura 14: Importância das variáveis preditoras sobre o TCLPP conforme a amostra 

imputada 1 de regressão em árvore com o Boruta. 
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Figura 15: Importância das variáveis preditoras sobre o TCLPP conforme a amostra 

imputada 2 de regressão em árvore. 

 

Figura 16: Importância das variáveis preditoras sobre o TCLPP conforme a amostra 

imputada 2 de regressão em árvore com o Boruta. 
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Figura 17: Importância das variáveis preditoras sobre o TCLPP conforme a amostra 

imputada 3 de regressão em árvore. 

 

Figura 18: Importância das variáveis preditoras sobre o TCLPP conforme a amostra 

imputada 3 de regressão em árvore com o Boruta. 
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Figura 19: Importância das variáveis preditoras sobre o TCLPP conforme a amostra 

imputada 4 de regressão em árvore. 

 

Figura 20: Importância das variáveis preditoras sobre o TCLPP conforme a amostra 

imputada 4 de regressão em árvore com o Boruta. 
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Figura 21: Importância das variáveis preditoras sobre o TCLPP conforme a amostra 

imputada 5 de regressão em árvore. 

 

Figura 22: Importância das variáveis preditoras sobre o TCLPP conforme a amostra 

imputada 5 de regressão em árvore com o Boruta. 
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A Tabela 17 descreve cada amostra imputada, trazendo as medidas da 

análise de regressão de cada uma delas. O RMSE (root mean square error ou raiz 

quadrada do erro quadrático médio) indica o quanto a amostra não é capaz de 

explicar a variável desfecho, no caso a predição em leitura, e é utilizado apenas para 

comparar as amostras, não possuindo um valor de máximo ou mínimo. O R2, ou 

coeficiente de determinação, pode ser usado como um índice de ajuste do modelo, 

sendo que, quanto maior o valor, tanto melhor, pois ele se refere a quanto da 

variabilidade da variável desfecho é explicada pela variabilidade das variáveis 

preditoras. Assim, ele é um bom indicador para comparação das cinco amostras 

imputadas. Como pode ser observado, todas as imputações apresentaram variáveis 

preditoras capazes de explicar a variável desfecho (leitura), com R2 médio = 0,43 e 

desvio padrão = 0,06. Para a amostra imputada 1 a explicação na predição em 

leitura foi de 53% e nas 4 demais amostras foi de 40%.  

 

Tabela 17: Análise de regressão por Amostra de Imputação de Leitura 

ANÁLISE DE REGRESSÃO  

  Ai 1 Ai 2 Ai 3 Ai 4 Ai 5 MED_R2 DP_R2 

RMSE 4,98 5,64 5,64 5,64 5,64 
0,43 0,06  

R2 0,53 0,40 0,40 0,40 0,40 

 

 A Tabela 18 descreve os valores do intervalo de confiança para cada uma das 

amostras imputadas na predição em leitura, apresentando os valores de mínimo e 

máximo em cada uma delas.  

Tabela 18: Intervalo de Confiança para predição em leitura 

INTERVALO DE CONFIANÇA TCLPP 

  Ai 1 Ai 2 Ai 3 Ai 4 Ai 5 

Mínimo 0,30 0,16 0,16 0,16 0,15 

Máximo 0,64 0,53 0,53 0,53 0,53 
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5.4.2 ANÁLISE DE REGRESSÃO EM ÁRVORE PARA O TESTE DE ESCRITA 
SOB DITADO 

 
No presente tópico são descritos os resultados separadamente para cada 

uma das cinco imputações, descrevendo, para cada uma delas, a importância de 

cada variável preditora (medidas coletadas na Educação Infantil) sobre o 

desempenho em escrita avaliado pelo Teste de Escrita sob Ditado no primeiro ano. 

Na Tabela 19 são apresentadas as 20 variáveis preditoras mais importantes para 

cada uma das cinco amostras de imputação. Para cada variável preditora há uma 

porcentagem de importância (%), fornecida pelo próprio programa R após a 

condução da análise de regressão e que indica quão importante é essa variável para 

o referido desfecho. 

 

Tabela 19: 20 variáveis mais importantes por amostra Imputada na predição de 

escrita 

 

VINTE VARIÁVEIS POR ORDEM DE IMPORTÂNCIA EM ESCRITA 

Ai (1) Ai (2) Ai (3) Ai (4) Ai (5) 

St2TJd2 100.00 St2TJd2 100.00 St2TJd2 100.00 St2TJd2 100.00 St2TJd2 100.00 

Dificul 72.85 Dificul 72.86 Dificul 72.85 Dificul 72.85 Dificul 72.85 

St2AJd2 67.07 St2AJd2 67.08 St2AJd2 67.07 St2AJd2 67.07 St2AJd2 67.07 

TvipJd2 63.97 TvipJd2 63.99 TvipJd2 63.97 TvipJd2 63.97 TvipJd2 63.97 

PcfoJd2 60.61 PcfoJd2 60.62 PcfoJd2 60.61 PcfoJd2 60.61 PcfoJd2 60.61 

ConhLJd2 53.30 ConhLJd2 53.32 ConhLJd2 53.30 ConhLJd2 53.30 ConhLJd2 53.30 

EscritJd2 52.02 EscritJd2 52.04 EscritJd2 52.02 EscritJd2 52.02 EscritJd2 52.02 

ConhLJd1 49.93 ConhSJd2 46.27 ConhLJd1 51.11 ConhSJd2 46.25 ConhSJd2 46.25 

ConhSJd2 46.25 Ida_pai 44.94 TrtJd1 46.61 Ida_pai 44.92 Ida_pai 44.92 

Ida_pai 44.92 LeiturJd2 44.21 ConhSJd2 46.25 LeiturJd2 44.18 LeiturJd2 44.18 

LeiturJd2 44.18 TacATJd2 38.53 Ida_pai 44.92 TacATJd2 38.51 TacATJd2 38.51 

TacATJd2 38.51 ConhLJd1 32.38 LeiturJd2 44.18 ConhLJd1 28.02 LeiturJd1 32.95 

ConhSJd1 36.10 Renda 28.56 TvipJd1 40.90 TacATJd1 22.38 Renda 28.23 

St2AJd1 32.12 TvipJd1 23.08 TacATJd2 38.51 TvipJd1 20.91 TacATJd1 26.12 

TrtJd1 25.74 TrtJd1 22.35 Renda 34.94 Ida_Mae 19.57 ConhLJd1 24.81 

TacATJd1 22.19 LeiturJd1 21.50 St2AJd1 34.23 Renda 19.07 TvipJd1 23.49 

Ida_Mae 19.46 Ida_Mae 19.96 ConhSJd1 31.01 PcfoJd1 18.22 St2AJd1 21.34 

Entrada 18.93 St2AJd1 17.89 LeiturJd1 27.50 TriSBJd1 16.87 Ida_Mae 20.15 

LeiturJd1 17.73 TacATJd1 16.61 TacATJd1 21.51 LeiturJd1 16.19 ConhSJd1 15.67 

TriSBJd1 17.47 Entrada 14.37 TriSBJd1 20.32 Sexo 12.68 Entrada 14.01 

Nota: % = porcentagem de importância da variável; Ai = Amostra Imputada. 
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Após a seleção das vinte variáveis foi conduzida a análise Boruta (KURSA; 

RUDNICKI, 2010). O Boruta é um algorítimo que tem por objetivo procurar as 

variáveis importantes dentre as apresentadas em cada imputação comparando a 

importância dos atributos originais. Na presente pesquisa ele foi utilizado para 

confirmar quais as variáveis importantes para cada amostra imputada, separando as 

que em cada modelo melhor predizem a escrita. A Tabela 20 apresenta essa análise 

trazendo as variáveis na ordem de importância em que apareceram. 

 

Tabela 20: Variáveis selecionadas pelo Boruta na predição de escrita 

 

VARIÁVEIS CONFIRMADAS PELO BORUTA 

Ai (1) Ai (2) Ai (3) Ai (4) Ai (5) 

EscritJd2 Dificuldade   Renda         Dificuldade   Dificuldade  

Dificuldade EscritJd2     Dificuldade   EscritJd2    EscritJd2    

Renda TacATJd2      EscritJd2     Renda       TacATJd2      

TacATJd2 Renda         TvipJd2       TacATJd2      Renda      

ConhLJd2 TvipJd2       PcfoJd2       LeiturJd2     TvipJd2       

PcfoJd2 LeiturJd2     LeiturJd2     PcfoJd2     LeiturJd2     

TvipJd2 ConhLJd2        TacATJd2      TvipJd2       PcfoJd2    

LeiturJd2 Ida_pai       Ida_pai       Ida_pai       Ida_pai      

Ida_pai PcfoJd2         ConhLJd2      ConhLJd2    ConhLJd2      

TrtJd1 Grupo          St2AJd2       St2AJd2      St2AJd2       

 
  

 Conforme a Tabela 20 foi possível perceber que a quantidade de variáveis 

nos 5 modelos não variou, todos apresentaram 10 variáveis. Sendo as mais 

importantes: Teste de Conhecimento de letras no Jardim II (5 imputações); 

Dificuldade apontada pelo professor (5 imputações); Teste de Escrita no Jardim II (5 

imputações); Teste de Leitura no Jardim II (5 imputações); Prova de Consciência 

Fonológica por Produção Oral no Jardim II (5 imputações); Teste de Vocabulário por 

Imagens Peabody no Jardim II (5 imputações); Idade do pai (5 imputações); Renda 

(5 imputações); Teste de Atenção por Cancelamento acertos totais no Jardim II (5 

imputações); Teste de Stroop Semântico acertos no Jardim II (3 imputações);  Grupo 

(1 imputação) e Teste de repetição total no Jd I (1 imputação).  

Além dessas tabelas, a importância das variáveis preditoras para cada 

amostra imputada gerada pode ser visualizada em figuras, criadas pelo próprio 

programa R, nas quais é possível identificar visualmente a importância de cada 
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variável mostrando as 20 mais importantes e em seguida a seleção realizada pelo 

Boruta para os atributos que mais importam para cada modelo. As Figuras 23 a 32, 

a seguir, sumarizam cada um desses resultados. 
 

 

Figura 23: Importância das variáveis preditoras sobre o Teste de Escrita sob Ditado 

conforme a amostra imputada 1 de regressão em árvore. 

 

Figura 24: Importância das variáveis preditoras sobre o Teste de Escrita sob Ditado 

conforme a amostra imputada 1 de regressão em árvore com o Boruta. 
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Figura 25: Importância das variáveis preditoras sobre o Teste de Escrita sob Ditado 

conforme a amostra imputada 2 de regressão em árvore. 

 

Figura 26: Importância das variáveis preditoras sobre o Teste de Escrita sob Ditado 

conforme a amostra imputada 2 de regressão em árvore com o Boruta. 
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Figura 27: Importância das variáveis preditoras sobre o Teste de Escrita sob Ditado 

conforme a amostra imputada 3 de regressão em árvore. 

 

Figura 28: Importância das variáveis preditoras sobre o Teste de Escrita sob Ditado 

conforme a amostra imputada 3 de regressão em árvore com o Boruta. 
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Figura 29: Importância das variáveis preditoras sobre o Teste de Escrita sob Ditado 

conforme a amostra imputada 4 de regressão em árvore. 

 

Figura 30: Importância das variáveis preditoras sobre o Teste de Escrita sob Ditado 

conforme a amostra imputada 4 de regressão em árvore com o Boruta. 
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Figura 31: Importância das variáveis preditoras sobre o Teste de Escrita sob Ditado 

conforme a amostra imputada 5 de regressão em árvore. 

 

Figura 32: Importância das variáveis preditoras sobre o Teste de Escrita sob Ditado 

conforme a amostra imputada 5 de regressão em árvore com o Boruta. 
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A Tabela 21 descreve cada amostra imputada, trazendo as medidas da 

análise de regressão de cada uma delas. O RMSE (root mean square error ou raiz 

quadrada do erro quadrático médio) indica o quanto a amostra não é capaz de 

explicar a variável desfecho, no caso a predição em escrita, e é utilizado apenas 

para comparar as amostras, não possuindo um valor de máximo ou mínimo. O R2, 

ou coeficiente de determinação, pode ser usado como um índice de ajuste do 

modelo, sendo que, quanto maior o valor, tanto melhor, pois ele se refere a quanto 

da variabilidade da variável desfecho é explicada pela variabilidade das variáveis 

preditoras. Assim, ele é um bom indicador para comparação das cinco amostras 

imputadas. Como pode ser observado, todas as imputações apresentaram variáveis 

preditoras capazes de explicar a variável desfecho (escrita), com R2 médio = 0,78 e 

desvio padrão = 0,008. Para a amostra imputada 1 a explicação na predição em 

escrita foi de 77%, nas amostras imputadas 2 e 5 de 79% e nas amostras 3 e 4 foi 

de 78%. 

 

Tabela 21: Análise de regressão por Amostra de Imputação de Escrita 

ANÁLISE DE REGRESSÃO 

  Ai 1 Ai 2 Ai 3 Ai 4 Ai 5 MED_R2 DP_R2 

RMSE 11,55 11,25 11,35 11,33 11,05 
0,78 0,008 

R2 0,77 0,79 0,78 0,78 0,79 
 

  

A tabela 22 descreve os valores do intervalo de confiança para cada uma das 

amostras imputadas na predição em escrita, apresentando os valores de mínimo e 

máximo em cada uma delas.  

Tabela 22: Intervalo de Confiança para predição em escrita 

INTERVALO DE CONFIANÇA EM ESCRITA 

  Ai 1 Ai 2 Ai 3 Ai 4 Ai 5 

Mínimo 0,60 0,62 0,62 0,62 0,63 

Máximo 0,83 0,84 0,84 0,84 0,84 
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5.4.3 ANÁLISE DE REGRESSÃO EM ÁRVORE PARA A PROVA DE ARITMÉTICA 
(PA) 

 

A análise de regressão em árvore deriva modelos da importância de cada 

variável para a predição do variável desfecho. No presente tópico são descritos os 

resultados separadamente para cada uma das cinco imputações, descrevendo, para 

cada uma delas, a importância de cada variável preditora (medidas coletadas na 

Educação Infantil) sobre o desempenho em matemática avaliado pela Prova de 

Aritmética (PA) no primeiro ano. Na Tabela 23 são apresentadas as 20 variáveis 

preditoras mais importantes para cada uma das cinco amostras de imputação. Para 

cada variável preditora há uma porcentagem de importância (%), fornecida pelo 

próprio programa R após a condução da análise de regressão e que indica quão 

importante é essa variável para o referido desfecho. 

 

Tabela 23: 20 variáveis mais importantes por amostra Imputada na predição de 

matemática 

 

VINTE VARIÁVEIS POR ORDEM DE IMPORTÂNCIA EM MATEMÁTICA 

Ai (1) Ai (2) Ai (3) Ai (4) Ai (5) 

PcfoJd2 100.00 PcfoJd2 100.00 PcfoJd2 100.00 PcfoJd2 100.00 PcfoJd2 100.00 

EscritJd2 68.14 EscritJd2 68.14 EscritJd2 68.14 EscritJd2 68.15 EscritJd2 68.14 

LeiturJd2 63.28 LeiturJd2 63.28 LeiturJd2 63.28 LeiturJd2 63.30 LeiturJd2 63.28 

ConhLJd2 52.38 ConhLJd2 52.38 ConhLJd1 53.24 ConhLJd2 52.40 ConhLJd2 52.38 

ConhSJd2 47.91 ConhLJd1 50.89 ConhLJd2 52.38 TvipJd1 48.00 ConhSJd2 47.91 

TvipJd2 43.82 ConhSJd2 47.91 ConhSJd2 47.91 ConhSJd2 47.93 TvipJd2 43.82 

Dificuldade 34.04 TvipJd1 43.83 TvipJd2 43.82 TvipJd2 43.85 TvipJd1 43.40 

TriSBJd1 30.71 TvipJd2 43.82 TvipJd1 37.43 Dificuldade 34.08 Dificuldade 34.04 

TvipJd1 30.24 Dificuldade 34.04 EscritJd1 34.27 ConhLJd1 27.58 PcfoJd1 31.86 

ConhLJd1 25.73 PcfoJd1 26.96 Dificuldade 34.04 PcfoJd1 23.67 EscritJd1 31.03 

Entrada 23.01 Entrada 26.04 ConhSJd1 33.69 TacATJd1 22.84 Entrada 27.44 

St2AJd1 20.92 TrtJd1 25.14 PcfoJd1 30.76 Entrada 22.13 Renda 24.20 

EscritJd1 20.26 TacATJd1 24.23 Renda 24.96 Ida_Mae 19.38 Ida_Mae 19.60 

ConhSJd1 20.10 Renda 23.74 TrtJd1 22.84 Renda 18.92 LeiturJd1 18.64 

TacATJd1 19.95 Ida_Mae 19.27 TacATJd1 22.54 Ida_pai 18.00 ConhLJd1 18.57 

Ida_Mae 19.46 Ida_pai 17.96 Ida_Mae 19.53 TacATJd2 17.87 Ida_pai 17.96 

Renda 18.63 TacATJd2 17.83 Entrada 18.79 ConhSJd1 15.63 TacATJd2 17.83 

Ida_pai 17.96 St2TJd2 14.49 Ida_pai 17.96 St2TJd2 14.53 St2AJd1 16.20 

TacATJd2 17.83 EscritJd1 12.19 TacATJd2 17.83 EscritJd1 12.99 TacATJd1 15.14 

St2TJd2 14.49 St2AJd2 11.62 St2TJd1 17.05 St2TJd1 12.43 St2TJd2 14.49 

Nota: % = porcentagem de importância da variável; Ai = Amostra Imputada. 
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Após a seleção das vinte variáveis foi conduzida a análise Boruta (KURSA; 

RUDNICKI, 2010). O Boruta é um algorítimo que tem por objetivo procurar as 

variáveis importantes dentre as apresentadas em cada imputação comparando a 

importância dos atributos originais. Na presente pesquisa ele foi utilizado para 

confirmar quais as variáveis importantes para cada amostra imputada, separando as 

que em cada modelo melhor predizem a matemática. A tabela 24 apresenta essa 

análise trazendo as variáveis na ordem de importância em que apareceram. 

 

Tabela 24: Variáveis selecionadas pelo Boruta na predição de matemática 
 

VARIÁVEIS CONFIRMADAS PELO BORUTA 

Ai (1) Ai (2) Ai (3) Ai (4) Ai (5) 

PcfoJd2      PcfoJd2    PcfoJd2     PcfoJd2     PcfoJd2      

EscritJd2   EscritJd2     EscritJd2    EscritJd2     EscritJd2     

ConhLJd2      LeiturJd2     LeiturJd2   LeiturJd2     LeiturJd2    

LeiturJd2     ConhLJd2      ConhLJd2   TvipJd1      ConhLJd2    

Dificuldade   TvipJd1       ConhLJd1      ConhLJd2    TvipJd1     

ConhLJd1   ConhLJd1      TvipJd1       Dificuldade   Dificuldade   

TvipJd2    Dificuldade  Dificuldade   TvipJd2       TvipJd2       

 

 

Conforme a Tabela 24 foi possível perceber que a quantidade de variáveis 

nos 5 modelos não variou, todos apresentaram 7 variáveis. Sendo as mais 

importantes: Prova de Consciência Fonológica por produção oral no Jardim II (5 

imputações); Teste de Leitura no Jardim II (5 imputações); Teste de Escrita no 

Jardim II (5 imputações); Dificuldade apontada pelo professor (5 imputações); Tarefa 

de conhecimento de Letras no Jardim II (5 imputações); Teste de Vocabulário por 

Imagens Peabody no Jardim I (4 imputações); Teste de Vocabulário por Imagens 

Peabody no Jardim II (3 imputações) e Tarefa de Conhecimento de Letras no Jardim 

I (3 imputações).  

Além dessas tabelas, a importância das variáveis preditoras para cada 

amostra imputada gerada pode ser visualizada em figuras, criadas pelo próprio 

programa R, nas quais é possível identificar visualmente a importância de cada 

variável mostrando as 20 mais importantes e em seguida a seleção realizada pelo 

Boruta para os atributos que mais importam para cada modelo. As Figuras 33 a 42, 

a seguir, sumarizam cada um desses resultados. 
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Figura 33: Importância das variáveis preditoras sobre a Prova de Aritmética 

conforme a amostra imputada 1 de regressão em árvore. 

 

Figura 34: Importância das variáveis preditoras sobre a Prova de Aritmética 

conforme a amostra imputada 1 de regressão em árvore com o Boruta. 
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Figura 35: Importância das variáveis preditoras sobre a Prova de Aritmética 

conforme a amostra imputada 2 de regressão em árvore. 

 

Figura 36: Importância das variáveis preditoras sobre a Prova de Aritmética 

conforme a amostra imputada 2 de regressão em árvore com o Boruta. 
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Figura 37: Importância das variáveis preditoras sobre a Prova de Aritmética 

conforme a amostra imputada 3 de regressão em árvore. 

 

Figura 38: Importância das variáveis preditoras sobre a Prova de Aritmética 

conforme a amostra imputada 3 de regressão em árvore com o Boruta. 

 



98 

 

Figura 39: Importância das variáveis preditoras sobre a Prova de Aritmética 

conforme a amostra imputada 4 de regressão em árvore. 

 

Figura 40: Importância das variáveis preditoras sobre a Prova de Aritmética 

conforme a amostra imputada 4 de regressão em árvore com o Boruta. 
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Figura 41: Importância das variáveis preditoras sobre a Prova de Aritmética 

conforme a amostra imputada 5 de regressão em árvore. 

 

Figura 42: Importância das variáveis preditoras sobre a Prova de Aritmética 

conforme a amostra imputada 5 de regressão em árvore com o Boruta. 
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A Tabela 25 descreve cada amostra imputada, trazendo as medidas da 

análise de regressão de cada uma delas. O RMSE (root mean square error ou raiz 

quadrada do erro quadrático médio) indica o quanto a amostra não é capaz de 

explicar a variável desfecho, no caso a predição em matemática, e é utilizado 

apenas para comparar as amostras, não possuindo um valor de máximo ou mínimo. 

O R2, ou coeficiente de determinação, pode ser usado como um índice de ajuste do 

modelo, sendo que, quanto maior o valor, tanto melhor, pois ele se refere a quanto 

da variabilidade da variável desfecho é explicada pela variabilidade das variáveis 

preditoras. Assim, ele é um bom indicador para comparação das cinco amostras 

imputadas. Como pode ser observado, todas as imputações apresentaram variáveis 

preditoras capazes de explicar a variável desfecho (matemática), com R2 médio = 

0,62 e desvio padrão = 0,06. Para a amostra imputada 1 a explicação na predição 

em matemática foi de 53%, na amostra imputada 2, 58%, na amostra 3, 67%, na 

amostra 4, 64% e na amostra 5, 68%. 

 

Tabela 25: Análise de regressão por Amostra de Imputação de Matemática 

ANÁLISE DE REGRESSÃO 

  Ai 1 Ai 2 Ai 3 Ai 4 Ai 5 MED_R2 DP_R2 

RMSE 5,47 5,21 4,54 4,79 4,59 
0,62  0,06  

R2 0,53 0,58 0,67 0,64 0,68 
 

 

A tabela 26 descreve os valores do intervalo de confiança para cada uma das 

amostras imputadas na predição em matemática, apresentando os valores de 

mínimo e máximo em cada uma delas.  

Tabela 26: Intervalo de Confiança para predição em matemática 

INTERVALO DE CONFIANÇA EM MATEMÁTICA 

  Ai 1 Ai 2 Ai 3 Ai 4 Ai 5 

Mínimo 0,29 0,34 0,48 0,43 0,47 

Máximo 0,64 0,67 0,76 0,73 0,75 
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6. DISCUSSÃO  
 
 

 De modo a organizar a discussão ela será descrita conforme a apresentação dos 

resultados e das predições em leitura, escrita e matemática, abordando as principais 

considerações e os resultados mais importantes encontrados em relação aos objetivos 

do estudo.  

 

6.1 Efeito de Série 

 

Conforme os resultados descritos anteriormente, de maneira geral houve efeito 

de série em pelo menos uma medida de todos os testes aplicados das três habilidades 

avaliadas. Ou seja, as crianças do Jardim I, quando comparadas a do Jardim II e do 1 

ano, e as do Jardim II, quando comparadas ao 1 ano, obtiveram menor desempenho 

nos testes aplicados e demoraram mais para realizar as atividades que mediram tempo 

de reação. Isso pode ser observado em termos de maior média geral de acertos e 

menor média de tempo conforme a progressão escolar.  

Não foram verificados efeitos de piso ou de teto em todos os testes, ou seja, os 

escores médios não foram muito baixos ou muito altos, respectivamente, o que 

evidencia a adequação dos instrumentos para as séries avaliadas. Tais resultados 

revelam evidências de validade dos instrumentos utilizados por relação com a série 

escolar. As exceções foram alguns testes aplicados no primeiro ano, como o Teste de 

Conhecimento de Letras, o Teste de Escrita e o Teste de Leitura, que tiveram 

desempenhos médios bastante próximos ao escore máximo possível em cada teste. 

Dessa forma, o efeito de série nos testes de funções executivas mostrou que as 

médias gerais dos desempenhos aumentaram com a progressão escolar e o tempo de 

reação diminuiu, esses mesmos resultados foram encontrados nas pesquisas nacionais 

de Léon (2015), Pazeto et al., (2014), Dias (2009, 2013), Martoni (2011), Pereira 

(2011), Lima et al. (2011), e corrobora pesquisas internacionais como a de Davidson et 

al. (2006), Papazian et al. (2006), Huizinga et al. (2006) e Espy e Cwik (2004). 

Os achados encontrados da hipótese de que o desenvolvimento das funções 

executivas possui seu início logo no começo da infância. Isso reforça a ideia de que, 

mesmo em idades precoces, é possível esse tipo de avaliação, assim como a 

percepção de diferenças entre as idades avaliadas, mostrando que esse conjunto de 
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habilidades possuem uma progressão de desenvolvimento conforme a idade e série, 

devido a uma questão, possivelmente, tanto de maturação cerebral quanto de 

estimulação ambiental (DIAMOND, 2006; HOUDE et al., 2010). 

Também foi verificado efeito da série escolar sobre os testes de linguagem oral. 

Ou seja, assim como para os testes de funções executivas, também pôde ser verificado 

aumento do desempenho com o avanço e progressão das séries, corroborando as 

pesquisas de Léon (2015), Pazeto et al. (2014) e Ferracini (2005) realizadas também 

em crianças brasileiras. Assim, a crianças de 1o ano obtiveram médias gerais de 

acertos superiores às de Jardim II e Jardim I em todas as medidas avaliadas. 

A terceira habilidade avaliada, primórdios de Linguagem Escrita, assim como as 

demais também apresentou efeito de série conforme a progressão escolar, sendo que 

as crianças do 1o ano obtiveram médias superiores às demais em todos os testes 

aplicados. Esses achados corroboram as pesquisas de Léon (2015) e Pazeto et al. 

(2014), que avaliaram a mesma faixa etária da presente pesquisa.  Esses resultados 

podem ser explicados pelo fato de que, na educação infantil, essas habilidades ainda 

são ensinadas de forma preliminar e, a partir do 1º ano, isso acontece de forma efetiva 

ao longo do processo de alfabetização (CAPOVILLA et al., 2004).  

Foi possível então perceber que, tanto nas funções executivas quando na 

linguagem oral e na linguagem escrita, houve aumento do desempenho conforme a 

progressão escolar. Isso mostra que as habilidades medidas estão se desenvolvendo 

nas idades avaliadas e que crianças mais velhas, conforme já verificado na literatura, 

apresentam melhores resultados quando comparadas a crianças mais novas. 

 

6.2 Predição em Leitura, Escrita e Matemática 

 

 Nesse próximo tópico e principal objetivo dessa pesquisa serão discutidas as 

habilidades avaliadas na educação infantil que predizem desempenho posterior no 1º 

ano em leitura, escrita e matemática, reforçando assim a importância da avaliação 

dessas áreas em idades precoces e identificando elementos que podem ter prioridade 

no trabalho escolar pelos professores de educação infantil. Para facilitar a organização 

a apresentação será realizada por predição esperada, inicialmente em leitura, depois 

em escrita e por fim em matemática. 
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6.2.1 Predição em Leitura 

 

Retomando os resultados, as variáveis que apareceram em pelo menos duas 

imputações foram a Prova de Consciência Fonológica por Produção Oral no Jardim II 

(5 imputações); Tarefa de Conhecimento de Letras (5 imputações); Tarefa de 

Conhecimento de Sons (5 imputações); Teste de Escrita no Jardim II (5 imputações); 

Teste de Leitura no Jardim II (5 imputações) e Teste de Vocabulário por Imagens 

Peabody no Jardim II (5 imputações).  

Dessa forma, conforme a análise de regressão em árvore, esses são os testes 

que na Educação Infantil, possuem maior importância na predição em leitura avaliada 

pelo Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP) no 1º 

ano. Esses testes verificaram que a consciência fonológica, conhecimento de letras e 

de sons, leitura e escrita preliminar e vocabulário foram as habilidades preditoras para 

desempenho posterior em leitura. Essas predições e relações serão confrontadas com 

a literatura a seguir. 

A predição entre consciência fonológica, o que envolve também o conhecimento 

das letras e dos sons, e leitura corrobora a pesquisa de Capovilla et al. (2004), que 

avaliaram 90 crianças de primeira série e encontraram uma forte relação entre o 

desempenho em leitura e as habilidades de consciência fonológica. Os resultados de 

relação entre consciência fonológica e leitura e escrita também corroboram o estudo de 

Carvalhais (2011). Trevisan et al. (2012b) também descreve que habilidades de 

linguagem oral, como consciência fonológica e vocabulário atuam como preditores do 

desempenho posterior em leitura. Tal fato deve-se, provavelmente, ao componente 

fonológico requisitado para a leitura, pois a escrita é uma representação secundária da 

linguagem oral, para a qual o conhecimento da estrutura dos sons da fala é um 

importante componente, pois, ao ler, a pessoa realiza a conversão das letras no código 

fonológico adequado (ELLIS, 1995; GOUGH; TUNMER, 1986; TREVISAN et al., 

2012b). 

A consciência fonológica então é fundamental para a leitura, pois se a pessoa 

não tem a compreensão de que a fala divide-se em fonemas, terá dificuldades também 

em relacionar os caracteres impressos no nível da letra aos em código fonético, não 

transformando as letras em sons e não realizando a identificação das palavras, que são 

os objetivos da leitura (CIASCA et al., 2003; ELLIS, 1995; SHAYWITZ, 2006). Crianças 
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com dificuldades em leitura geralmente apresentam essa habilidade comprometida 

(CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2007). 

Outros autores também encontraram resultados semelhantes, ao perceberem 

que alterações na linguagem em idade pré-escolar influenciam na leitura dessas 

crianças nas séries posteriores (SEABRA, DIAS, 2012; SNOWLING et al., 2000). Existe 

um consenso na literatura da área que descreve uma forte relação preditora entre 

consciência fonológica, conhecimento de letras e sons com leitura e escrita e 

corroboram os achados da presente pesquisa (CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2007; 

CAPOVILLA; CAPOVILLA; SUITER (2004); CARDOSO-MARTINS, 2008; 

CARVALHAIS, 2011; PESTUN, 2005; SANTOS; NAVAS, 2004; SHAYWITZ, 2006; 

TORPA et al., 2010; ZORZI, 2009). Habilidades como a consciência fonológica também 

se relacionaram a problemas de aprendizagem escolar e por isso se mostram tão 

importantes (MAGNUSSON; NAUCLER, 1990). 

Assim como foi encontrada relação entre leitura e vocabulário, esse mesmo 

achado foi verificado na pesquisa de Torppa et al., (2010) que verificaram que crianças 

com dificuldade na área de leitura já diferiam nas habilidades linguísticas aos dois anos 

de idade, reforçando a importância dessa habilidade já em idades precoces. Pestun 

(2001) observou que alunos com prejuízos linguísticos na linguagem receptiva e 

expressiva também tiveram desempenhos inferiores na leitura, assim como Cardoso-

Martins e Pennington (2001), que relacionaram a capacidade de nomeação 

(vocabulário expressivo) com leitura. Capovilla, Gutschow e Capovilla (2004), Pazeto et 

al., (2014), Seabra e Dias (2012) e Trevisan et al., (2012) também encontraram em pré-

escolares e escolares essa relação entre vocabulário, consciência fonológica e 

desempenho em leitura. Snowling, Bishop e Syothard (2000) também encontraram 

predição em componentes da linguagem oral e leitura. 

O vocabulário é essencial para a leitura, pois após a conversão fonológica esse 

processo envolve reconhecer e compreender as palavras, e, para isso, o leitor acessa 

o léxico mental que funciona como o estoque mental de palavras, abastecido pelo 

conhecimento vocabular de cada sujeito, ou seja, vocabulário, quanto mais palavras a 

pessoa conhece maior esse estoque se torna (ATHAYDE et al., 2014; AARON et al., 

2008; ENGEL DE ABREU et al., 2014; FRITH, 1985; GOUGH, TUNMER, 1986; 

MENGHINI et al., 2010). Aaron et al., (2008) descreve a relação entre leitura e 



105 

 

questões acadêmicas, assim como Shaywitz (2006) aborda o quanto essas habilidades 

são requeridas e necessárias na vivência escolar.   

Portanto a presente pesquisa corroborou diversos estudos na área que também 

verificaram relações preditoras entre linguagem oral e linguagem escrita com predição 

em leitura.  

 

6.2.2 Predição em Escrita 

 

Retomando os resultados, as variáveis que apareceram em pelo menos duas 

imputações foram a Tarefa de Conhecimento de letras no Jardim II (5 imputações); 

Dificuldade apontada pelo professor (5 imputações); Teste de Escrita no Jardim II (5 

imputações); Teste de Leitura no Jardim II (5 imputações); Prova de Consciência 

Fonológica por Produção Oral no Jardim II (5 imputações); Teste de Vocabulário por 

Imagens Peabody no Jardim II (5 imputações); Idade do pai (5 imputações); Renda (5 

imputações); Teste de Atenção por Cancelamento acertos totais no Jardim II (5 

imputações) e Teste de Stroop Semântico acertos no Jardim II (3 imputações). 

 Dessa forma, conforme a análise de regressão em árvore, esses são os testes 

que, na Educação Infantil, possuem maior importância na predição em escrita avaliada 

pelo Teste de Escrita sob Ditado no 1º ano. Esses testes verificaram que o 

conhecimento de letras, dificuldade apontada pelo professor, leitura e escrita 

preliminar, consciência fonológica, vocabulário, idade do pai, renda familiar, controle 

inibitório e flexibilidade cognitiva foram as habilidades preditoras para desempenho 

posterior em escrita. 

 A relação entre consciência fonológica, conhecimento de letras e sons, e escrita 

também foi observada nas pesquisas de MacDonalds e Cornwall (1995), que 

realizaram um estudo longitudinal e observaram que a habilidade de consciência 

fonológica no jardim de infância teve efeito preditivo em avaliação de escrita e 

identificação de palavras 11 anos depois. Capovilla et al. (2004) e Carvalhais (2011) 

encontraram achados semelhantes, assim como a pesquisa de França et al. (2004), 

que avaliou crianças, com 6 anos de idade, e sugeriu o desenvolvimento da linguagem 

oral (especificamente a aquisição fonológica) como fator importante para a 

competência ortográfica da escrita avaliada por ditado. Pazeto et al. (2014) e Pestun 

(2005) também encontraram, em pré-escolares e escolares, relação entre consciência 

fonológica e escrita. 
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A relação entre a consciência fonológica e escrita é fundamentada na 

literatura pois as letras representam os sons e são o código visual dos fonemas, 

para escrever a pessoa realiza o processo de codificação, ou conversão dos sons 

em letras (FRITH, 1985; SEABRA, CAPOVILLA, 2011; ZORZI, 2009). Segundo Frith 

(1985), no desenvolvimento da escrita da criança na estratégia alfabética existe 

relação entre o que ela fala e escreve. Por meio dessa estratégia ela começa a usar 

as letras correspondentes aos sons. A ordem das letras da palavra e características 

fonológica desempenham um papel crucial para que a criança consiga escrever pela 

estratégia alfabética, que é a mais usada no início da alfabetização formal (FRITH, 

1985; SANTOS; NAVAS, 2004; SHAYWITZ, 2006; ZORZI, 2009).  

 A questão fonológica é essencial para a escrita e é utilizada como apoio 

desse processo, para escrever é necessária a compreensão de que as palavras 

escritas são formadas por partes, que a fala se divide em segmentos, como sílabas 

e fonemas e utilizar essa consciência para manipular a fala e escrita (CAPOVILLA; 

CAPOVILLA, 2007). A predição da escrita pelo vocabulário também foi observada 

nas pesquisas de Pestun (2001) e de Cardoso-Martins e Pennington (2001), que 

relacionaram a capacidade de nomeação (vocabulário expressivo) com leitura e 

escrita. O conhecimento de letras e de sons também se mostrou relacionado à 

habilidade de escrita (PAZETO et al., 2014; TREVISAN et al., 2012; ZORZI, 2009). 

 Engel et al. (2015) encontraram resultados parecidos ao observarem que o papel 

do professor atua como um preditor na escrita dos alunos, ou seja, sua percepção e 

atuação influenciam no desempenho em habilidades de escrita. O ambiente escolar 

atua de maneira preditiva no desenvolvimento dessa habilidade. Salles e Parente 

(2007) descrevem que a avaliação do professor sobre a competência de leitura e de 

escrita se apresentou como um fator sensível em relação ao desempenho dos alunos, 

sendo que o “julgamento” por parte do professor pode ser direcionado por diversos 

fatores do contexto escolar e não somente nas habilidades de linguagem escrita. A 

linguagem oral é uma das ferramentas mais utilizada pelos professores em sala de aula 

no desenvolvimento dos conteúdos escolares, ensino dos conceitos matemáticos e 

mesmo das habilidades de leitura e escrita e influenciam o desempenho escolar 

acadêmico, o que reforça o papel da figura do professor no ambiente escolar (ENGEL 

et al., 2015). 



107 

 

A idade do pai também apareceu como variável preditora de escrita, de modo 

que quanto maior a idade do pai, melhor o escore da criança. Enricone e Salles (2011) 

reforçam a questão de que aspectos familiares influenciam no desenvolvimento de 

habilidades escolares como a escrita, mas não apresenta a idade do pai como um 

desses preditores. Não há hipóteses claras para explicar tal achado, mas pode-se 

pensar que a idade do pai está relacionada à melhora de outras condições familiares, 

tais como renda, escolaridade ou mesmo estabilidade em termos de moradia, sendo 

que a renda apareceu como uma importante variável para o desempenho posterior da 

escrita (ENRICONE; SALLES, 2011). León et al. (2013) sugeriram que há relação entre 

funções executivas (visão dos pais e professores) e desempenho escolar em crianças 

ainda no início do Ensino Fundamental, com idades entre 6 e 9 anos, o que corrobora o 

papel da família no desempenho escolar.  

Outra relação preditora encontrada foi entre escrita e funções executivas. Esse 

achado corrobora as pesquisas de Dias e Oliveira (2013) e Dias e Trevisan (2011) que 

também apresentaram essa relação entre funções executivas e escrita. Pazeto et al. 

(2014) também encontraram correlações entre habilidades de funções executivas, 

como a atenção, flexibilidade cognitiva e controle inibitório com escrita em pré-

escolares de 4 e 5 anos. Borella et al. (2010) relacionou o controle inibitório em 

crianças um pouco mais velhas do que as avaliadas na presente pesquisa, de 10 e 11 

anos, e verificou que as funções executivas predizem o sucesso acadêmico, que 

envolve a habilidade de escrita. Duncan et al. (2007), em seu artigo, realizou a análise 

de seis estudos longitudinais e obteve resultados semelhantes aos aqui encontrados ao 

descrever que as funções executivas predizem sucesso acadêmico.  

Diamond (2013) descreve que o controle inibitório, ou inibição, está relacionado, 

por exemplo, à disciplina para permanecer em uma tarefa, habilidade também 

requerida na escrita e segundo a autora parte da rotina escolar diária (DIAMOND, 

2013). Esse achado se deve ao fato da escrita requerer constantemente elementos 

componentes das funções executivas, como informações previamente armazenadas, 

atenção e planejamento, assim como na produção e composição textual (DIAS; 

OLIVEIRA, 2013). 

Portanto a presente pesquisa corroborou diversos estudos na área que também 

verificaram relações preditoras entre linguagem oral e linguagem escrita com a 

predição em escrita. 
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6.2.3 Predição em Matemática 

 

Retomando os resultados, as variáveis que apareceram em pelo menos duas 

imputações foram a Prova de Consciência Fonológica por produção oral no Jardim II (5 

imputações); Teste de Leitura no Jardim II (5 imputações); Teste de Escrita no Jardim II 

(5 imputações); Dificuldade apontada pelo professor (5 imputações); Tarefa de 

conhecimento de Letras no Jardim II (5 imputações); Teste de Vocabulário por Imagens 

Peabody no Jardim I (4 imputações); Teste de Vocabulário por Imagens Peabody no 

Jardim II (3 imputações) e Tarefa de Conhecimento de Letras no Jardim I (3 

imputações).  

Dessa forma, conforme a análise de regressão em árvore, esses são os testes 

que, na Educação Infantil, possuem maior importância na predição em aritmética 

avaliada pela Prova de Aritmética (PA) no 1 ano. Esses testes verificaram que a 

consciência fonológica, conhecimento de letras, leitura e escrita preliminar, vocabulário 

e dificuldade apontada pelo professor foram as habilidades preditoras para 

desempenho posterior em matemática. 

A relação entre matemática e consciência fonológica assim como vocabulário 

também pode ser encontrada em outras pesquisas. Seabra et al., (2009) e Seabra et 

al. (2010) descrevem a competência aritmética relacionada à capacidade do sujeito de 

resolver quando as informações lhe são apresentadas de forma verbal, assim como 

Novick e Arnold (1988) consideram a questão linguística ou verbal envolvida, na 

capacidade, por exemplo, de resolver problemas apresentados oralmente. 

Seabra et al. (2009) também descreve essa relação entre a competência 

aritmética e habilidades orais, pois entende essa competência envolvendo a 

capacidade do sujeito de lidar com os elementos numéricos quando esses lhe são 

apresentados de forma verbal. Butterworth (2005) e Novick e Arnold (1988) também 

compreendem esse processo com a questão linguística ou verbal envolvida. A 

pessoa seria capaz então de ouvir um problema matemático e transformar aquelas 

informações verbais em conceitos matemáticos e resolvê-lo.  

Outras pesquisas corroboram essa relação ao descreverem que diversas 

habilidades linguísticas estão relacionadas com desenvolvimento matemático, 

principalmente a consciência fonológica (LEFEVRE, 2010; SIMMONS; SINGLETON, 

2008; ZHANG & LIN, 2015). Zhang et al. (2014) corrobora os achados da presente 
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pesquisa ao descrever que em crianças da pré-escola até a terceira série a consciência 

fonológica, conhecimento de letras, vocabulário predizem a competência aritmética no 

ensino fundamental. Aunola et. (2004) e Fuchs et al. (2010) também perceberam a 

relação preditora entre habilidades linguísticas e construtos matemáticos. Os 

componentes orais são requisitados na matemática pois ela envolve, por exemplo, a 

capacidade de transformar problemas apresentados de forma oral em elementos e 

conceitos matemáticos (SEABRA et al., 2009) 

Assim como na escrita a visão do professor apareceu como importante preditor 

para desempenho posterior em matemática. Esse achado corrobora os de Salles e 

Parente (2007) e de Engel et al., (2015), que também verificaram que o papel do 

professor, que envolve sua atuação e seu olhar, são importantes indicativos do 

desempenho de seus alunos.  

É interessante observar que as medidas de funções executivas não apareceram 

como preditores significativos para nenhum dos três desfechos, contrariando as 

expectativas teóricas. Algumas hipóteses podem ser levantadas para tal fato, incluindo 

a possibilidade dos testes usados não serem discriminativos para essa faixa etária, ou, 

em uma hipótese mais plausível, é possível que as funções executivas sejam 

preditoras das habilidades de linguagem oral e escrita e estas, por sua vez, sejam as 

preditoras dos desfechos acadêmicos aqui usados. A memória de trabalho também não 

foi avaliada na presente pesquisa, talvez ela tivesse aparecido como uma variável 

importante preditora, assim como a literatura da área já verificou. Outra hipótese 

plausível é que os desfechos de leitura, escrita e matemática empregados nessa 

pesquisa ainda são em níveis muito iniciais, em que as habilidades linguísticas são 

mais relevantes. Talvez se fossem avaliadas habilidades mais complexas de leitura e 

escrita (como interpretação e produção de textos) ou de matemática (como cálculos 

mais complexos), houvesse maior poder preditor das funções executivas. Sugere-se, 

portanto, que novas pesquisas e novas análises sejam conduzidas para verificar tais 

hipóteses, em que as funções executivas seriam preditores intermediários dos 

desfechos acadêmicos, ou em que desfechos mais complexos, em idades mais 

avançadas, sejam usados. 

Com base nos pressupostos teóricos e confrontações com a literatura dos 

parágrafos anteriores, a grande contribuição teórica da pesquisa é, além de corroborar 

diversos outros estudos, acrescentar as variáveis que influenciam nas três áreas 
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avaliadas: leitura, escrita e matemática. A presente pesquisa encontrou como variáveis 

preditoras comuns: consciência fonológica; conhecimento de letras; habilidades 

preliminares de leitura e escrita e vocabulário. Todas essas variáveis apareceram como 

importantes preditoras comuns de desempenho posterior em leitura, escrita e 

matemática. Esse achado pode contribuir para habilidades que podem ser 

desenvolvidas na educação infantil visando o desempenho posterior dessas crianças e 

acrescenta esse achado a literatura da área. 

Como variáveis únicas, que não apareceram nas três, tivemos a dificuldade 

apontada pelo professor, aparecendo na escrita e na matemática como preditora. 

Outras variáveis únicas foram o conhecimento de sons que apareceu somente na 

leitura e idade do pai, renda e funções executivas que apareceram somente na escrita.  

Portanto a presente pesquisa corroborou diversos estudos na área que também 

verificaram relações preditoras entre funções executivas, linguagem oral e linguagem 

escrita com desempenho acadêmico em leitura, escrita e matemática. Os dados 

reforçam, dessa maneira, a predição dessas habilidades para o desempenho posterior 

e a vivência escolar, se mostrando como áreas de focos para serem trabalhadas na 

educação infantil.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo geral verificar quais variáveis avaliadas na 

educação infantil, nas habilidades de funções executivas, linguagem oral e habilidades 

iniciais de leitura e escrita em pré-escolares prediziam o desempenho posterior em 

leitura, escrita e matemática e verificar se linguagem oral, funções executivas e 

habilidades iniciais de leitura e escrita aumentam com a progressão. Retomando a 

pergunta da introdução “As habilidades de funções executivas, linguagem oral e 

habilidades iniciais de leitura e escrita predizem desempenho acadêmico em leitura e 

escrita e matemática?”, a resposta é “Sim”. Essas habilidades avaliadas na idade 

descrita possuem variáveis que influenciam na predição no Ensino Fundamental.  

Diante dos achados encontrados foi possível responder a todos os objetivos, 

pois a presente pesquisa conseguiu avaliar as crianças nas habilidades descritas e 

encontrou predições importantes nas três áreas relacionadas ao desempenho 

acadêmico em leitura, escrita e matemática. Também houve efeito de série em todas 

as habilidades avaliadas, mostrando a sua progressão conforme a idade.   

Alguns cuidados precisam ser tomados na interpretação dos resultados como 

considerar o número pequeno de sujeitos que foi possível acompanhar no decorrer dos 

três anos de pesquisa devido a mudanças de escola na passagem da educação infantil 

para o ensino fundamental, e de abertura da escola para realização da pesquisa. Outro 

aspecto limitante foi o fato da inteligência não ter sido avaliada como uma outra 

variável que poderia influenciar nessa predição, assim como a falta de controle de 

variáveis relacionadas a fatores ambientais, como cansaço, stress, entre outros. Novos 

estudos poderão reaplicar a lista de instrumentos aqui detalhadas e acrescentar uma 

avaliação da inteligência, além de poderem também replicar os mesmos procedimentos 

em escolas públicas, afim de comparar os resultados encontrados e verificar se as 

mesmas relações são verificadas.  

A presente pesquisa contribuiu ao agregar informações sobre o efeito de série e 

sobre o quanto as habilidades na educação infantil, o olhar do professor e 

características socioeconômicas influenciam no desempenho posterior acadêmico em 

leitura, escrita e matemática. Destaca-se a idade bastante precoce das crianças aqui 

avaliadas, assim como o fato da pesquisa ter acontecido durante um período de 3 



112 

 

anos, caracterizando-se como um estudo longitudinal. Os achados contribuem para a 

literatura da área, principalmente em parâmetros de pesquisas nacionais, já que diante 

das buscas não foi encontrada nenhuma pesquisa que tenha realizado a avaliação das 

três áreas abordadas e verificado a predição.  

Esses resultados então possuem grande relevância social ao permitir refletir 

sobre a ampliação de possibilidades de identificação precoce em problemas nessas 

habilidades e, até mesmo, de intervenções preventivas. Pode-se, ainda, priorizar 

determinadas áreas a receberem mais atenção no dia a dia escolar na Educação 

Infantil como bases de desempenhos posteriores no Ensino Fundamental em áreas 

muito requeridas como bases do desenvolvimento e vida acadêmica dos alunos que 

são a leitura, escrita e matemática. 

Portanto esse trabalho também possui relevância pública e política, pois 

contribui ao trazer áreas relevantes a serem desenvolvidas na educação infantil. Estes 

achados podem ser utilizados em estruturação de currículo e formação de professores 

de educação infantil, com foco nos conteúdos que podem ser trabalhados com as 

crianças em idades precoces. 
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9. APÊNDICES  

APENDICE 1  

CARTA DE INFORMAÇÃO A INSTITUIÇÃO 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar crianças em idade escolar por meio de uma 
avaliação anual nas seguintes áreas cognitivas: funções executivas, linguagem oral, leitura, 
escrita e matemática. Assim como o ambiente familiar. Permitindo tanto o mapeamento do 
desenvolvimento normal de tais funções em crianças, quanto a análise da relação entre 
essas áreas e o desempenho escolar. Durante o estudo será aplicado ao aluno uma série 
de instrumentos psicológicos e psicopedagógicos para avaliar as áreas apontadas 
anteriormente. O instrumento ao aluno será aplicado na própria escola, durante o período 
escolar regular, com a autorização prévia da diretora da escola e dos professores, tendo 
como duração aproximada de 50-60 minutos por criança, divididos em até 6 momentos 
conforme disponibilidade indicada pelo professor. Paralelamente, os pais/responsáveis 
deverão preencher a ficha de identificação do aluno, o inventário de funções executivas e os 
questionários sendo alguns desses também respondido pelo professor do aluno. A resposta 
aos instrumentos não tende a causar danos aos sujeitos, tendo riscos mínimos de aplicação. 
Este material será posteriormente analisado e será garantido sigilo absoluto sobre as 
questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes, bem como a 
identificação do local da coleta de dados. Aos pais, após o término da pesquisa será 
oferecido um relatório sobre o desempenho de seu filho. A divulgação do trabalho terá 
finalidade acadêmica, esperando contribuir para um maior conhecimento do tema estudado. 
Aos participantes cabe o direito de retirar-se do estudo em qualquer momento, sem prejuízo 
algum. De acordo com estes termos, favor assinar abaixo. Uma cópia deste documento 
ficará com a instituição e outra com a pesquisadora. 

 

Doutoranda: Talita de Cassia Batista Pazeto  Prof.ª Dra. Alessandra Gotuzo Seabra 

Curso de Pós-Graduação em Distúrbios   Curso de Pós-Graduação em Distúrbios 

do Desenvolvimento             do Desenvolvimento 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde          Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

Universidade Presbiteriana Mackenzie    Universidade Presbiteriana Mackenzie 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

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 da pesquisa e fica ciente que todo trabalho realizado torna-se 
informação confidencial, guardada por força do sigilo profissional. Os dados coletados nesta pesquisa 
poderão servir de base para apresentação de trabalhos em congressos científicos, para elaboração 
de artigos ou materiais escritos, desde que a identificação dos sujeitos seja preservada.  

São Paulo, ....... de ..............................de 2013 

 _______________________________________ 

Assinatura do representante da instituição 
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APENDICE 2 

CARTA DE INFORMAÇÃO AOS PAIS 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar crianças em idade por meio de uma 
avaliação anual nas seguintes áreas cognitivas: funções executivas, linguagem oral, leitura, 
escrita e matemática. Assim como o ambiente familiar. Permitindo tanto o mapeamento do 
desenvolvimento normal de tais funções em crianças, quanto a análise da relação entre 
essas áreas e o desempenho escolar. Durante o estudo será aplicado ao aluno uma série 
de instrumentos psicológicos e psicopedagógicos para avaliar as áreas apontadas 
anteriormente. O instrumento ao aluno será aplicado na própria escola, durante o período 
escolar regular, com a autorização prévia da diretora da escola e dos professores, tendo 
como duração aproximada de 50-60 minutos por criança, divididos em até 6 momentos 
conforme disponibilidade indicada pelo professor. Paralelamente, os pais/responsáveis 
deverão preencher a ficha de identificação do aluno, o inventário de funções executivas e os 
questionários sendo alguns desses também respondido pelo professor do aluno. A resposta 
aos instrumentos não tende a causar danos aos sujeitos, tendo riscos mínimos de aplicação. 
Este material será posteriormente analisado e será garantido sigilo absoluto sobre as 
questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes, bem como a 
identificação do local da coleta de dados. Aos pais, após o término da pesquisa será 
oferecido um relatório sobre o desempenho de seu filho. A divulgação do trabalho terá 
finalidade acadêmica, esperando contribuir para um maior conhecimento do tema estudado. 
Aos participantes cabe o direito de retirar-se do estudo em qualquer momento, sem prejuízo 
algum. De acordo com estes termos, favor assinar abaixo. Uma cópia deste documento 
ficará com a instituição e outra com a pesquisadora. 

 

Doutoranda: Talita de Cassia Batista Pazeto Prof.ª Dra. Alessandra Gotuzo Seabra 

Curso de Pós-Graduação em Distúrbios   Curso de Pós-Graduação em Distúrbios 

do Desenvolvimento             do Desenvolvimento 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde          Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

Universidade Presbiteriana Mackenzie             Universidade Presbiteriana Mackenzie 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o(a) senhor (a) 
______________________________________________________,responsável pelo aluno 
(a) ________________________________________________________________,após a 
leitura da Carta de Informação aos pais, 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 os 
responsáveis poderão a qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO e deixar de participar da pesquisa e fica ciente que todo trabalho realizado 
torna-se informação confidencial, guardada por força do sigilo profissional. Os dados 
coletados nesta pesquisa poderão servir de base para apresentação de trabalhos em 
congressos científicos, para elaboração de artigos ou materiais escritos, desde que a 
identificação dos sujeitos seja preservada.  

São Paulo, ....... de ..............................de 2012 

 ________________________________________ 

Assinatura do responsável pela criança 
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Ficha de Identificação para os pais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: 

Nome completo do Aluno (a): _______________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/_________ Série que está cursando: ______________________ 

 

Com que idade entrou na escola (desde a primeira escola, mesmo que diferente da atual):  

_____ anos _____ meses. Já estudou em outra escola sem ser a atual: Sim () não () 

Possui irmãos: Sim (    ) Não (    ) Se sim, especificar abaixo quantos, idade e sexo: 

______________________________________________________________________________ 

Nasceu prematuro: Sim (    ) Não (    ). Se sim, de quantos meses: ___________________ meses 

Alguma doença na infância: Sim (    ) Não (    ). Se sim, especificar abaixo: 

______________________________________________________________________________ 

Ficou internado ou já passou por alguma cirurgia: Sim (    ) Não (    ). Se sim, especificar abaixo: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Alguma informação importante sobre o desenvolvimento da criança (se apresentou algum tipo de 
atraso/dificuldade para falar, andar ou outros – Favor especificar abaixo): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Idade da Mãe: _____________________  Escolaridade: _________________________________ 

Profissão: _________________________ Estado civil: __________________________________ 

Idade do Pai:_______________________ Escolaridade: ________________________________ 

Profissão: _________________________ Estado civil: __________________________________ 

 

Atualmente esta fazendo acompanhamento com algum dos profissionais abaixo: (além do Pediatra) 

Profissional Sim Não Há quanto tempo Motivo 

Prof. Particular         

Psicopedagogo         

Psicólogo         

Fonoaudiólogo         

Outro ____________________          
 

Com quem a criança mora (se assinalar outros, favor descrever o parentesco): 

Pai (    ) Mãe (    ) Irmãos (    ) Outros (    ): ____________________________________________ 

Renda familiar: 

Até R$1.500,00  R$3.000 – R$5.000  

R$1.500-R$3.000  Acima de R$5.000  

 

 

 
 


