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RESUMO 
O sono é um processo cerebral ativo que contribui para a realização eficiente das tarefas 
cotidianas. Mudanças em seu padrão podem influenciar o desempenho de diversos processos 
cognitivos. Vários estudos recentes têm demonstrado a possibilidade de melhora do 
desempenho cognitivo, a partir do treinamento cognitivo com o uso de jogos de computador. 
A questão é se tais intervenções podem ser influenciadas também pela qualidade do sono. 
Assim, avaliamos o efeito da qualidade do sono sobre a eficácia de uma intervenção com 
jogos de computador baseada no treinamento da memória operacional e da atenção para o 
desempenho cognitivo de alunos do ensino fundamental. A amostra foi constituída por 42 
alunos com idade média de 10,43 (DP=1,23) anos, sendo 22 indivíduos do sexo masculino e 
20 do feminino. Utilizamos para a avaliação do sono junto aos pais uma ficha sobre sono, um 
diário do sono e o Questionário sobre Comportamento do Sono. Para a intervenção, os 
indivíduos foram alocados nos grupos experimental e controle, ambos com 21 indivíduos. No 
primeiro grupo ocorreu a intervenção, que consistiu no treinamento da memória operacional e 
da atenção com duas tarefas cognitivas (Safari e Brain Workshop) por 30 minutos diários, por 
um período de 6 semanas. Por igual período, os indivíduos do grupo controle deveriam 
reproduzir uma obra de arte utilizando software de desenho. Para avaliação do desempenho 
cognitivo aplicamos antes e depois do período de intervenção a Escala de Inteligência 
Wechsler para Crianças (WISC-III). Os resultados mostraram que em ambos os grupos o 
desempenho da inteligência, memória operacional, atenção e visuoespacialidade foi abaixo da 
média esperada. Os processos cognitivos avaliados após a intervenção no grupo experimental 
tiveram um desempenho significativamente maior no índice Organização Perceptual (t = -
6,24; p < 0,01) e nas escalas de QI Total (t = -5,09; p < 0,01) e de QI de Execução (t = -6,52; 
p < 0,01), sugerindo melhora na performance da visuoespacialidade, atenção e velocidade de 
processamento. No grupo controle, o desempenho foi maior no subteste Código (t = -5,38; p < 
0,01) e no índice Organização Perceptual (t = -3,66; p = 0,01), sugerindo melhora na 
performance da visuoespacialidade e atenção. A média obtida com o Questionário de 
Comportamento do Sono foi de 53,76 (DP=14,96) para o grupo experimental e 61,19 
(DP=12,82) para o grupo controle, indicando tendência para qualidade do sono ruim nesse 
último. Tanto nos primeiros como nos últimos quinze dias da intervenção constatamos nos 
grupos horários de dormir, duração e regularidade adequados, nos dias escolares e nos fins de 
semana. Não verificamos diferenças significativas entre os dois grupos em nenhuma das 
variáveis de sono. Verificamos melhora significativa no desempenho do grupo experimental 
com a intervenção nos dois jogos. Não verificamos correlações significativas entre os índices 
de desempenho dos jogos e as variáveis de sono no grupo experimental. Verificamos 
correlações significativas entre o desempenho no Brain Workshop e o subteste Cubos, o 
índice Organização Perceptual e a Escala de QI de Execução, sugerindo que a melhora 
significativa da visuoespacialidade e da atenção estava correlacionada ao desempenho no 
Brain Workshop. Apesar da ausência de correlações com o desempenho no Safari, é possível 
que ele também tenha auxiliado na melhora da performance cognitiva. Os achados apóiam a 
hipótese de que os jogos de computador podem ser uma ferramenta satisfatória para a melhora 
do desempenho em visuoespacialidade e atenção. Isso pode ser resultado da inserção de 
estímulos visuoespaciais na tarefa como, por exemplo, elementos gráficos com temáticas 
infantis que aumentam o interesse. O QI abaixo da média dos indivíduos pode ter interferido 
para que processos cognitivos como a memória operacional não tenham melhorado com a 
intervenção. Além disso, não foi verificada relação entre a qualidade do sono e a eficácia da 
intervenção, o que pode ter sido influenciado pelo n da amostra. Estudos futuros deverão 
focar na otimização dos efeitos das intervenções com jogos. 
 
Palavras-chave: sono, processos cognitivos, estudantes, jogos de computador. 
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ABSTRACT 
The sleep is an active brain process that allows the efficient realization of daily tasks. The 
changes on sleep patterns may influence the different cognitive processes performance. Many 
recent studies show the possibility of cognitive performance improvement, through the 
cognitive training with the use of computer games. The question is if these interventions may 
be influenced by the sleep quality. Thus, we evaluated the sleep quality effect about the 
efficacy of an intervention with computers games based on the working memory and attention 
for a cognitive performance training of elementary school students. The sample was 
constituted by 42 students with average age of 10,43 years old (SD=1,23), with 22 male 
participants and 20 female participants. We used to evaluate the sleep with the parents a sleep 
questionnaire, a sleep diary and the Sleep Behavior Questionnaire. In regard to intervention, 
the subjectives were distributed in an experimental and in a control group, both with 21 
participants. In the first group occurred the intervention that consisted in the working memory 
and attention training with two cognitive tasks (Safari e Brain Workshop) during 30 daily 
minutes, for a 6 weeks period. In an equal period, the students from the control group should 
reproduce an artwork using drawing software. To evaluate the cognitive performance we 
applied before and after the intervention period the Wechsler Intelligence Scale for Children 
(WISC-III). The results showed that in both the groups the performance of the intelligence, 
working memory, attention and visuospatial skills was below of the mean. The cognitive 
processes evaluated after of intervention in the experimental group had a performance 
significantly higher in the Perceptual Reasoning Index (t = -6,24; p < 0,01) and in the Full 
Scale IQ (t = -5,09; p < 0,01) and Performance IQ (t = -6,52; p < 0,01), suggesting a 
improvement on the visuospatial skills, attention, working memory and processing speed. On 
the control group, the performance was significantly higher in the Coding subtest (t = -5,38; p 
< 0,01) and in the Perceptual Reasoning Index (t = -3,66; p = 0,01), suggesting a 
improvement on the visuospatial skills and attention. The mean obtained with the Sleep 
Behavior Questionnaire was 53,76 (SD=14,96) for an experimental group and 61,19 
(SD=12,82) for a control group, indicating tendency for a bad sleep quality in that last one. 
Not only during the first days, but also in the last fifteen days of the intervention we verified 
in the two groups an adequate time to sleep, duration and regularity, in the weekdays and on 
the weekends. We didn’t find significant differences between the two groups in none of the 
sleep variables. We verified statistically meaningful improvement on the performance of the 
experimental group with the intervention in the two games. We didn’t verify significant 
correlations between the games performance index and in the sleep variables of the 
experimental group individuals. We verified significant correlations among the performance 
on the Brain Workshop and the Cubes subtest, the Perceptual Reasoning Index and the Scale 
Performance IQ, suggesting that the significant improvement of the visuospatial skills and of 
the attention was correlated with the performance in the Brain Workshop. Although the 
absence of correlations with the performance in the Safari, possibly it also has relieved in the 
improvement of the cognitive performance. The findings support the hypothesis that                                     
the computer games might be a satisfactory tool for the improvement of the performance in 
visuospatial skills and attention. This can be resulted of the insertion of visuospatial 
stimulations in the task, for example, graphical elements with thematic for children that 
increase the interest. The IQ below mean the individuals might have influenced the 
improvement absence on the cognitive processes like the working memory with games. 
Moreover, it wasn’t verified a relation between the sleep quality and the intervention efficacy. 
It might have been influenced by the n of the sample. Future studies must focalize in the 
improvement of the effect of the interventions with games. 
 
Keywords: sleep, cognitive processes, students, computer games. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Várias evidências indicam que o sono é um estado complexo que abrange processos 

fisiológicos e comportamentais (Carskadon & Dement, 2011). Alterações de sono como 

sonolência excessiva durante o dia e distúrbios de sono como insônia podem prejudicar o 

rendimento nas atividades diárias. Em longo prazo, pode haver também co-morbidade com 

estresse, transtornos afetivos, problemas no sistema imunológico, além de tolerância ou 

abstinência a estimulantes do sistema nervoso central, uso constante de sedativos, dentre 

outros (Sociedade Brasileira de Sono, 2003).  

Estima-se que aproximadamente 63% da população brasileira em geral possuem 

algum tipo de problema relacionado ao sono (Bittencourt et al., 2009). Essa grande 

prevalência e a interferência na qualidade de vida justificam a importância do conhecimento 

sobre o sono e seus distúrbios (Ferreira, 2009). Destes 63%, cerca de 18% é afetada pela 

sonolência diurna excessiva (Souza, Magna & Reimão, 2002), isto é, o sono que ocorre nas 

situações em que seria esperado que o indivíduo estivesse alerta e desperto (Bittencourt, 

Silva, Santos, Pires & Mello, 2007). Além disso, 19,1% da população é acometida pela 

insônia, que se trata da dificuldade em iniciar ou manter o sono (Souza, 2001).  

Na população infantil brasileira, 29,4% das crianças possuem diagnóstico de insônia e 

14,5% de sonolência diurna excessiva (Potasz et al., 2008). Dentre os adolescentes é apontado 

que cerca de 34% possuem diagnóstico de insônia e 7,8% de sonolência excessiva (Petry, 

Pereira, Pitrez, Jones & Stein, 2008). Estas são consideradas algumas das perturbações do 

sono mais comuns na infância e na adolescência (Klein & Gonçalves, 2008). 

Dentre as conseqüências resultantes das queixas de sono que podem acometer crianças 

e adolescentes estão diversas alterações comportamentais e na saúde, tais como doenças 
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cardiovasculares e respiratórias, distúrbios do humor, impulsividade e alterações cognitivas 

(Dahl, 1996), interferindo sobre o rendimento escolar. Diante desse quadro, a comunidade 

científica vem nos últimos anos atribuindo maior relevância ao estudo da qualidade dos 

padrões de sono no período da infância e adolescência, considerando-a um fator importante 

não só em relação ao bem-estar geral do indivíduo, como também em relação ao nível de 

aprendizagem escolar. 

Entendendo a aprendizagem nos anos escolares como um processo que resulta de uma 

complexa atividade mental em que o pensamento, a percepção, as emoções, a memória e os 

conhecimentos prévios estão envolvidos, e com a criança assumindo o papel central de sujeito 

ativo, deve-se atentar para fatores que possam dificultar o desenvolvimento desse processo 

(Klein & Gonçalves, 2008). Um destes fatores é a qualidade do sono ruim, que pode 

influenciar o rendimento em sala de aula das crianças e adolescentes e, conseqüentemente, sua 

aprendizagem (Seo et al., 2010; Curcio, Ferrara & Gennaro, 2006). Por exemplo, estudos 

apontam que os déficits de atenção podem ocorrer em sala de aula e estarem relacionados à 

duração do sono encurtada (Steenari et al., 2003). 

Na realidade da educação brasileira negligenciam-se, por vezes, os impactos da 

qualidade de sono ruim sobre o processo de aprendizagem, refletindo-se na quase ausência de 

iniciativas de caráter preventivo ou de promoção de uma boa qualidade de sono, por parte das 

instituições de ensino. As repercussões aumentam em se tratando de indivíduos pertencentes a 

famílias com renda mensal baixa (Buckhalt, El-Sheikh & Keller, 2007): são grupos que vivem 

em situação de alto risco e que potencialmente têm acesso restrito às informações sobre o 

cuidado à qualidade do sono 

 Nesse contexto brasileiro constata-se também que, embora o acesso à escola nas séries 

de nível fundamental tenha aumentado, já que na faixa etária de 7 a 14 anos a percentagem de 

indivíduos que não freqüentava a escola diminuiu de 5,5% no ano 2000 para 3,1%, em 2010 
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(IBGE, 2011), outros problemas persistem, como revelam os indicadores resultantes de 

exames nacionais de avaliação. Os alunos da rede pública de ensino fundamental do Estado 

do Rio Grande do Norte, por exemplo, têm obtido resultados inferiores à média nacional nas 

avaliações de desempenho escolar realizadas pelo Governo Federal. De acordo com o 

Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2009), em seu último 

estudo, os valores do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) das escolas 

públicas municipais do ensino fundamental do RN nos anos iniciais e finais foram, 

respectivamente, 3,7 e 3,2. Para efeito de comparação, as médias nacionais foram, 

respectivamente, 4,4 e 3,6. 

No meio científico há ações que visam investigar as variáveis envolvidas na 

problemática, sendo que uma dessas frentes é a investigação de intervenções com softwares 

que estimulariam o desempenho de processos cognitivos como a memória, inteligência fluida, 

funções executivas, dentre outros. Na literatura científica disponível, vários trabalhos relatam 

que a performance dos processos cognitivos depende em grande parte do ambiente e pode ser 

modificada através de intervenções simples usando a tecnologia informacional. Jaeggi, 

Buschkuehl, Jonides e Perrig (2008), por exemplo, verificaram que o treinamento da memória 

operacional através de tarefas cognitivas instaladas em computadores, poderia melhorar a 

inteligência fluida (Gf) em adultos. 

Pensando a respeito dos processos cognitivos que poderiam ser estimulados em 

determinados tipos de intervenções, partimos do pressuposto de que o sono também seria uma 

variável importante, já que em diversos estudos sono e desempenho cognitivo estariam 

relacionados (Paavonen et al., 2010; Gruber et al., 2010; Geiger, Achermann & Jenni, 2010). 

No estudo de Geiger et al. (2010), por exemplo, foi verificada uma associação entre duração 

do sono e inteligência em crianças. Os autores lançaram a hipótese de que as crianças com 

menor duração do sono podem ter sido mais estimuladas ao longo de seu desenvolvimento do 
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que aquelas com maior duração, já que o tempo de vigília para elas foi maior, influindo sobre 

os seus níveis de desempenho cognitivo e, conseqüentemente, rendimento escolar.  

Um outro exemplo é o estudo do sono e sua relação com o desempenho das funções 

executivas, que compõem a cognição e podem refletir os níveis de desempenho cognitivo e 

inteligência dos indivíduos. As funções executivas são reconhecidas como a capacidade para 

o processamento de informações, responsável pelo planejamento e execução de atividades, 

abrangendo, dentre outros, os processos cognitivos de memória operacional e atenção 

sustentada (Oliveira, 2006). Estudos apontam para o comprometimento da performance das 

funções executivas, em decorrência da qualidade do sono ruim (Paavonen et al., 2010). 

À primeira vista, sono e desempenho cognitivo parecem conceitos distintos e 

inseparáveis. No entanto, no contexto educacional é possível levar em consideração em 

investigações científicas a qualidade do sono e os processos cognitivos para a maximização 

da aprendizagem dos estudantes. Buscamos demonstrar, portanto, a relação entre sono e 

desempenho cognitivo, e se o sono é uma variável que pode influenciar a eficácia de um 

treino cognitivo para melhorar a performance cognitiva.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA  

 

Evidências acumuladas indicam que o sono tem efeitos benéficos sobre a saúde, o 

comportamento e o rendimento escolar. Os estudos identificam também uma correlação 

significativa entre a qualidade do sono ruim e capacidade cognitiva, particularmente nos 

domínios da memória operacional e da atenção, sendo que a população infanto-juvenil parece 

ser uma das mais afetadas (Bell-Mcginty et al., 2004, Caldwell et al., 2005, Chee & Choo, 

2004). Por sua vez, o comprometimento desses processos cognitivos está relacionado a um 

baixo desempenho escolar, destacando-se como exemplo os déficits em memória operacional, 
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que dificultam a realização de tarefas em que é necessária a evocação de estímulos 

seqüenciados, afetando a memória de curto prazo (Kheirandish & Gozal, 2006).  

É nessa época de vida, abrangendo o fim da infância e início da adolescência, que a 

cognição apresenta mudanças substanciais em paralelo às mudanças estruturais no córtex 

cerebral, como por exemplo, o aumento no volume das substâncias branca e cinzenta do 

cérebro (Blakemore & Choudhury, 2006). Do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, 

trata-se de uma das épocas mais significativas para os indivíduos, já que os níveis de 

desempenho cognitivo tendem a aumentar, justificando o porquê dessa fase ser priorizada na 

intervenção. 

Consideramos, portanto, que a evolução cognitiva que ocorre na fase de vida abordada 

pelo presente estudo é crucial nos anos que antecedem o ingresso no ensino médio, sobretudo 

para o êxito educacional e bem estar do indivíduo na idade adulta. Torna-se necessário 

avaliar, por isso, até que ponto a qualidade de sono poderia influenciar os processos 

estimulados numa intervenção cognitiva, já que são fases do desenvolvimento marcadas pela 

vulnerabilidade à perda de sono, tendo em vista as demandas escolares que recaem sobre os 

indivíduos desde a infância, e se intensificam na adolescência. Daí, baseamo-nos na 

possibilidade de incluir a variável qualidade do sono em um projeto de treinamento de alguns 

processos cognitivos com crianças do ensino fundamental. 

Tendo em vista gerar achados que agreguem conhecimento à literatura especializada, 

optamos por uma metodologia que inclui o uso de jogos eletrônicos como ferramenta de 

intervenção. Trata-se de recurso ainda pouco explorado em pesquisas (incluindo no contexto 

brasileiro), sobretudo com o foco com o qual estamos tratando-o, isto é, buscando utilizá-lo 

em populações carentes de acesso a uma Educação adequada, ao mesmo tempo em que é 

investigada a influência do sono sobre a intervenção. Nosso estudo possui, portanto, 

relevância científica.  
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Quanto à relevância social, puderam ser apontadas novas ferramentas no âmbito 

escolar que poderiam influir positivamente sobre essa mesma Educação. Dentre elas, 

exploramos o uso de protocolos que visavam identificar irregularidades no sono, mas que 

também poderiam ter o papel de precursores de programas de promoção a uma boa qualidade 

do sono. Concomitantemente, apontamos a potencialidade de uso de novos tipos de 

intervenções, pautadas nos intensos avanços tecnológicos pelos quais a sociedade atual tem 

passado, inclusive, abrangendo o avanço nos meios de comunicação (representados, 

sobretudo, pelo computador e pela internet).  

Aliando essa preocupação em manipular as tecnologias em prol do desenvolvimento 

cognitivo de crianças com a investigação de influências que alterações no sono podem 

acarretar sobre a implementação de intervenções na educação, tivemos a possibilidade de 

obter resultados com maiores perspectivas de sucesso. Estudos que visam compreender como 

tal variável (sono) pode interferir nas funções cognitivas, são de interesse de pesquisadores, 

de cientistas sociais, de educadores, dos pais e de profissionais da área de saúde mental. 
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1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Avaliar a relação da qualidade do sono com uma intervenção com jogos de 

computador para melhorar o desempenho cognitivo de estudantes do ensino fundamental. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Verificar se há correlação entre o desempenho nos jogos de computador e a duração, 

horário de início e irregularidade do sono; 

• Avaliar o desempenho nos jogos de computador através dos níveis de desempenho obtidos 

nos jogos Safari e Brain Workshop; 

• Analisar a relação entre processos cognitivos e quais os jogos para melhora da 

performance cognitiva; 

• Comparar os processos cognitivos antes e após a intervenção com jogos para avaliar o 

efeito de melhoria no desempenho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 DISCORRENDO SOBRE O CICLO SONO E VIGÍLIA  

 

 A construção teórica sobre o sono vem sendo estruturada há algumas décadas. Um dos 

estudos tidos como clássico, por discutir o que seria o sono, bem como a sua estrutura, foi o 

estudo de Dement e Kleitman (1957). A partir daí diversos autores focaram seus estudos no 

papel ativo do sono, em contraposição à visão clássica de que o sono decorria da ausência da 

atividade cerebral, caracterizada pela diminuição das informações provenientes dos diversos 

sistemas sensoriais responsáveis por manter o indivíduo acordado (Aschoff & Wever, 1976; 

Aserinsky & Kleitman, 1953; Dement, 1969). 

Entre os teóricos, durante muito tempo dominou a hipótese neural como tentativa de 

explicação da natureza do sono, sendo que ela defendia duas visões conceituais, uma que 

tratava o sono como um fenômeno passivo, e a outra que o considerava um evento ativo que 

desencadeava a inibição das estruturas responsáveis pelo indivíduo se manter acordado 

(Moruzzi, 1964). De acordo com Moruzzi (1964), em sua revisão, a primeira visão, 

dominante até meados dos anos 50, conceituava o sono meramente como ausência do estado 

de vigília. 

Já a partir da década de 1950, foi demonstrado que a alternância entre sono e vigília 

podia ser controlada por estruturas localizadas no tronco cerebral, isto é, poderia haver uma 

estrutura que poderia ativamente induzir e sustentar os fenômenos neurais e comportamentais 

do sono (Williams, Holloway & Griffiths, 1973). Portanto, o ciclo sono e vigília não seria 

passivamente controlado pelo ambiente, nem unicamente responderia ao tempo acumulado da 

vigília (Akerstedt, Froberg, Friberg & Wetterberg, 1979). Mesmo essas duas visões, 
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entretanto, não foram suficientes para explicar a complexidade de fenômenos envolvidos no 

sono (Williams et al., 1973).  

  A descoberta do eletroencefalograma (EEG) em 1929 foi fundamental para o avanço 

dos estudos sobre as fases de sono, já que o aparelho permitiu comprovar que o sono se 

constituía por diferentes padrões de ondas cerebrais. O EEG permitiu comprovar que o sono é 

dividido em duas grandes fases: sono REM (Rapid Eye Movements) e sono NREM (Non-

Rapid Eye Movements), esta última, por sua vez, subdividida em outras 4 fases. Durante o 

período de sono, normalmente ocorrem de 4 a 6 ciclos com duração de 90 a 100 minutos 

cada, sendo cada um dos ciclos composto pelas fases de NREM, com duração de 40 a 80 

minutos, e pela fase de sono REM, que dura de 5 a 45 minutos (Aserinsky & Kleitman, 1953). 

O sono REM, por outro lado, se caracterizaria pela presença eventual de sonhos (Dement & 

Kleitman, 1957). Tanto que, se numa condição experimental os participantes forem acordados 

durante o sono REM, certamente haveria uma alta probabilidade de relatarem terem sonhado. 

A descoberta do sono REM e NREM impulsionou as investigações sobre o sono na tentativa 

de descrever a sua regulação (Aserinsky & Kleitman, 1953). 

O conceito atualmente aceito considera o sono um processo ativo, ligado 

funcionalmente à vigília, constituindo o ciclo sono e vigília (Kleitman, 1963). Segundo 

Marques, Golombek e Moreno (1999), é um ritmo biológico que em condições naturais 

apresenta sincronização com fatores ambientais (por exemplo, horários de trabalho, estudos e 

atividades sociais) e mantém relação de fase com outros ritmos internos (representados pela 

secreção de hormônios como o cortisol e a melatonina). Por variar no decorrer de 24 horas, é 

considerado um ritmo circadiano (Benedito-Silva, 2008).  

Os organismos, além disso, possuem mecanismos regulatórios de sua própria 

ritmicidade. São os chamados relógios biológicos, que auxiliam na adaptação dos fatores 

endógenos do organismo à alternância dia-noite, ocorrendo, portanto, ao longo das 24 horas 
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que compõem o dia. Tais fatores internos do organismo são uma das características marcantes 

do ciclo sono e vigília e abrangem um conjunto de eventos bioquímicos, fisiológicos e 

comportamentais como, por exemplo, a secreção de hormônios (Benedito-Silva, 2008; 

Marques et al., 1999). As estruturas endógenas responsáveis por essa regulação do ciclo sono 

e vigília são os núcleos supraquiasmáticos do cérebro, que permitem o controle da oscilação 

circadiana no indivíduo e estão situados no hipotálamo anterior (Carpenter & Leibinger, 

1976). 

Um ritmo endógeno que desempenha um papel importante no ciclo sono e vigília é a 

temperatura, já que o sono varia com a fase do ciclo da temperatura. Nos experimentos de 

Czeisler, Weitzman, Moore-Ede, Zimmerman e Knauer (1980), os primeiros 50 minutos do 

sono REM nos indivíduos da amostra iniciaram em média 2 horas mais cedo quando o sono 

começou imediatamente depois da baixa do ciclo de temperatura, em comparação ao começo 

do sono imediatamente depois do ponto máximo do ciclo da temperatura. Além disso, o ritmo 

da temperatura do corpo está sincronizado com o ciclo sono e vigília: a temperatura decresce 

para um valor mínimo durante o sono, por volta das quatro horas da manhã, e começa a 

crescer antes do início da próxima vigília, continuando até que atinja a acrofase, por volta das 

18 horas. Quando o ciclo sono e vigília apresenta alterações de fase, estas alterações 

interferem no ritmo de temperatura. 

As variações da temperatura corporal ao longo do dia, a secreção da melatonina e os 

ritmos de secreção do cortisol estão altamente correlacionados com os períodos circadianos 

nos indivíduos, formando a chamada organização temporal interna (Czeisler et al., 1999). A 

melatonina, em especial, é um hormônio produzido na glândula pineal no cérebro, e possui 

papel crítico no ciclo sono e vigília, uma vez que em todos os organismos a síntese da 

melatonina é limitada ao período escuro e inibida agudamente pela luz. Embora seus níveis 

possam oscilar em função do ciclo luz-escuro externo, a produção da melatonina está sob o 
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controle do ritmo circadiano e continua a oscilar sob circunstâncias constantes na escuridão 

(Lavie, 2001). 

Sensível às mudanças ambientais, provenientes da organização temporal externa do 

indivíduo, o ciclo sono e vigília pode apresentar alterações que refletem na sua ritmicidade. 

Por exemplo, irregularidades no horário de dormir em decorrência de horários de trabalho 

organizados em turnos ou no horário noturno, vôos transmeridianos, além dos horários 

escolares (Benedito-Silva, 2008). Esses fatores ou situações tornam-se fortes sincronizadores 

do ritmo sono e vigília, que é considerado uma tentativa do organismo dos seres vivos reagir 

de forma adaptativa a mudanças ambientais (Kryger, Roth & Dement, 2005). 

Também responsável pelo controle do ciclo sono e vigília, o processo de homeostase 

resulta numa predisposição ao sono que é variável conforme o momento do dia (Kryger et al., 

2005). É definido como o conjunto de fenômenos de auto-regulação, que mantém o equilíbrio 

interno de um organismo. Assim, quanto maior o tempo de vigília, maior é a necessidade de 

dormir, da mesma forma que, quanto mais tempo se dorme, menos intensa é a necessidade. 

Esta necessidade de sono parece ser regulada por substâncias como a adenosina, que se 

acumula no cérebro, na medida em que transcorre o tempo de vigília (Kryger et al., 2005).  

Alguns modelos explicativos buscam esclarecer o caráter adaptativo do sono e a 

relação com sua ritmicidade circadiana e homeostasia. O Modelo de Borbély (1982), que 

parte do pressuposto das pesquisas clássicas e abrange os sistemas circadiano e homeostático, 

afirma que o sono é um processo de recuperação da fadiga acumulada durante a vigília, 

ajudando o organismo a manter o seu equilíbrio homeostático. Baseado nessa visão, o sono 

seria regulado por dois processos, S e C. O processo S corresponderia à fadiga, representando 

um fator neuroquímico que se acumula na vigília, promovendo o sono, durante o qual seria 

eliminado, além de ser influenciado por fatores homeostáticos como a temperatura, e por 

fatores humorais, nervosos, genéticos, psicológicos, ambientais e socioculturais. O processo 
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C, por outro lado, seria um componente regulador do sono, e ocorreria no núcleo 

supraquiasmático.  

O controle do ciclo sono-vigília se basearia, então, nesses dois processos 

fundamentais: um ligado ao centro rítmico circadiano (C) e outro aos mecanismos que 

regulam especificamente o sono (S). Apesar de independentes, haveria uma interação entre 

eles para produzir um episódio de sono consolidado durante a noite. O aumento da pressão 

homeostática durante a vigília parece ser compensado pelo declínio da propensão circadiana 

ao sono. Além disso, o aumento dessa propensão serve como contrapartida para o declínio 

homeostático da pressão do sono (Borbély, 1982). 

O Modelo de Daan e Beersma (1984), por outro lado, reconhece um único oscilador 

circadiano, acrescido de um processo regulatório homeostático do ciclo sono e vigília. Neste 

modelo, a variável S aumenta durante a vigília e diminui durante o sono (de acordo com um 

determinado limiar superior ou inferior ser alcançado, limiares esses influenciados por fatores 

ambientais), ao passo que o processo C é gerado por um único oscilador circadiano que 

influencia fortemente as flutuações do sono e da vigília. 

No modelo de Aschoff e Wever (1976), foi postulado de início apenas um oscilador 

auto-sustentado, ligado à oscilação de temperatura. Durante a dessincronização foi observado, 

contudo, que o ritmo de atividade varia muito mais que o ritmo de temperatura. Por esse 

motivo, acrescentaram outro oscilador auto-sustentado, que controlaria o ciclo de 

atividade/repouso. Além do mais, a sugestão desse segundo oscilador deve-se ao fato de os 

ritmos de temperatura e atividade exibirem períodos intrínsecos diferentes na 

dessincronização interna. Também se deve levar em consideração os dois osciladores terem 

propriedades diferentes: após dessincronização interna, o período de temperatura encurta, mas 

não tanto quanto se alonga o período de atividade. Poder-se-ia dizer, então, que o oscilador da 

temperatura é mais estável e mais robusto que o da atividade.  
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Outro importante modelo diz respeito ao Modelo xy de Kronauer, Czeisler, Pilato, 

Moore-Ede e Weitzman (1982), que é eminentemente matemático. As letras “x” e “y” 

designam dois osciladores circadianos, em que o primeiro regula os ritmos de temperatura 

corpórea (dentre outros fatores), e o segundo regula os ritmos de atividade/repouso, de 

resposta a alguns testes de desempenho, de nível de adrenalina no sangue, sono e vigília, etc. 

A seguir, discutimos como se dá a consolidação do sono ao longo do desenvolvimento 

do indivíduo. 

 

2.2.1 Sono durante o desenvolvimento infanto-juvenil 

 

  A organização do ciclo sono e vigília modifica-se consideravelmente ao longo do 

desenvolvimento do indivíduo. O início desse longo processo de transformações ocorre 

mesmo antes do nascimento, quando todos os ritmos biológicos do feto estão sincronizados 

pelos ritmos maternos, através das substâncias que chegam até ele através do sangue materno, 

e que sinalizam uma ritmicidade desde o ambiente uterino (Hoppenbrouwers et al., 1978). No 

período neonatal, um ritmo circadiano de sono e vigília próprio é estabelecido logo nas 

primeiras semanas de vida, havendo o estabelecimento da base de algumas de suas 

características principais (que existirão durante toda a vida) quando a criança atinge os dois 

anos de idade (Mendes, 2008).  

  As pistas ambientais também auxiliam o neonato a organizar o ritmo do ciclo sono e 

vigília. Nesse sentido, a oscilação entre o dia e a noite é percebida com o auxílio de outros 

fatores, como por exemplo, sinais não luminosos como sons, movimentos e ações (trocar 

fralda, alimentar, dar banho, dentre outros) (Menna-Barreto & Wey, 2007). Por isso, a partir 

de certa idade, o ciclo sono-vigília já demonstra sincronização com os ciclos ambientais. Tal 

mudança reflete-se nesta fase, por exemplo, no fato da criança dormir um sono longo à noite 
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fazendo uma sesta pela manhã e outra à tarde, que posteriormente desaparecerá (Benedito-

Silva, 2008). 

  Até os dois anos de vida é verificada na criança uma grande duração do sono, 

juntamente com uma alternância de suas fases em intervalos regulares (Wey, 2002). Constata-

se, por exemplo, que o neonato mantém um tempo médio de 16-17 horas de sono por dia 

(posteriormente, diminuindo para 13 horas aos 2 anos, 9 horas aos 10 anos e 7-8 horas no fim 

da adolescência). Por volta dos dois anos de idade, para cada 7,5 horas de vigília, a criança 

dedica em média 10 horas ao sono (Dahl, 1996). Além disso, enquanto o recém-nascido 

tem um padrão multifásico ao longo das 24 horas, isto é, dorme e acorda diversas vezes 

durante o dia, em ciclos que duram de 2 a 4 horas, a criança pequena vai adquirindo um 

padrão monofásico (com um único sono noturno). Em outras palavras, os seus cochilos 

diurnos e despertares noturnos vão diminuindo, ficando mais tempo acordada durante o dia e 

com um sono noturno de duração maior (Benedito-Silva, 2008). 

  Este rápido desenvolvimento explica de certa forma algumas dificuldades na 

consolidação do ciclo sono e vigília. Por exemplo, a necessidade de adaptar os freqüentes 

“acordares” da criança com idade inferior a dois anos, que ocorrem durante a noite, aos 

hábitos da família, sua rotina e seus horários (Menna-Barreto & Wey, 2007). Assim, o 

processo de consolidação do sono da criança está diretamente ligado a organização do ciclo 

sono e vigília dos membros da família, na fase inicial da vida do indivíduo. Espera-se que ao 

longo do processo de desenvolvimento, tais dificuldades percam força e desapareçam, 

conforme a idade aumente. Não obstante, tem-se observado em algumas circunstâncias a 

persistência desse fenômeno ao longo do tempo, causando instabilidade na consolidação do 

ciclo sono e vigília (Sadeh, Raviv & Gruber, 2000). É o caso, por exemplo, da influência das 

interações entre os pais e as crianças.  
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  Segundo o estudo de Schwichtenberg, Anders, Vollbrecht e Poehlmann (2011) com 

134 recém-nascidos prematuros, foram encontradas associações positivas entre sono diurno e 

envolvimento materno mais positivo. Especificamente, os bebês que tiveram uma quantidade 

maior de cochilos diurnos ao longo de 24 meses experimentaram uma influência mais positiva 

oriunda da interação com as mães, indicando que o nascimento prematuro estimulou um 

maior número de cuidados ao bebê, com maiores demonstrações de afeto, o que influencia a 

facilidade com que as crianças cochilam. Ao mesmo tempo, expressões de afeto negativo da 

mãe podem interferir negativamente no número e na duração dos cochilos diurnos 

(Schwichtenberg et al., 2011). Tais achados apontam para o poder que determinados fatores, 

por exemplo, demonstrações de afeto, exercem sobre a consolidação do ciclo sono e vigília.   

  Entre os 3 e os 6 anos a duração total do sono continua a diminuir progressivamente e 

o tempo de sono profundo noturno torna-se ainda mais importante, ocorrendo concomitante a 

uma diminuição do tempo de sono diurno, que se deve ao decréscimo progressivo do número 

de episódios de sono (cochilos) ao longo do dia. Dos 6 aos 10 anos o fato de se deitar mais 

tarde também contribui com a menor duração do sono, mas ainda sim se mantendo fixa a hora 

de acordar, por causa do imperativo escolar. É geralmente durante esse período que o 

ambiente familiar e a qualidade de vida tornam-se cada vez mais os principais organizadores 

do sono. Pistas ambientais como a regularidade das refeições, os momentos de jogo, os 

horários de passeio, as horas de deitar e de acordar, auxiliam a criança na sincronização dos 

ritmos de sono e vigília, de modo a se tornarem estáveis, contribuindo para a boa qualidade do 

sono e um melhor desempenho cognitivo (Mendes, 2008).  

  Por isso, é importante frisar que “como se dorme”, “com quem se dorme”, e “onde se 

dorme” são questionamentos importantes que refletem hábitos de sono moldados pela cultura 

e pelos costumes, que influenciam o ciclo sono e vigília. Assim, muitas das alterações do sono 

durante a infância, tais como início tardio ou irregularidade do sono, relacionam-se às 
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expectativas culturais construídas e não necessariamente à biologia do sono. Os rituais que as 

crianças executam antes de dormir são bons exemplos da influência ambiental sobre a 

organização do sono. Banhos após o jantar, vestir o pijama, contar histórias ou cantar canções 

de ninar, dar um beijo de boa noite, deixar a criança em seu quarto (para ainda permanecer 

por um bom tempo com a luz acesa ou ficar com algum brinquedo ou ursinho de pelúcia em 

mãos) são rituais que auxiliam a demarcar o sono durante a infância (Jenni & O'connor, 

2005). Vale lembrar que a maioria destes costumes são encontrados predominantemente na 

sociedade ocidental, e que em outras culturas podem ser identificados outros tipos de rituais. 

  A cultura inerente a cada nação também pode influenciar consideravelmente a 

organização do sono na idade infantil. Comparando famílias americanas, latinas e afro-

americanas, foi possível constatar que os sujeitos destes dois últimos grupos tinham uma 

maior probabilidade de dormir no quarto dos pais ou no quarto dos irmãos mais velhos, em 

detrimento de crianças de famílias norte-americanas, que preferiam dormir em seu próprio 

quarto, mesmo quando havia limitações de espaço físico (Milan, Snow & Belay, 2007). Além 

disso, nas famílias norte-americanas era mais comum do que nas outras famílias que os pais 

incentivassem rotinas de ir dormir em determinados horários. Os achados demonstraram que 

alguns fatores externos como nível de controle familiar sobre o horário de dormir e o número 

de pessoas dividindo o quarto (que podem ter uma relação direta com a qualidade do sono da 

criança) são elementos variáveis de cultura para cultura (Milan et al., 2007). 

  Na infância, o uso de luz a noite é considerado como um ritual empregado antes de 

dormir, motivado pelo medo que geralmente as crianças têm do escuro e de pesadelos. Dados 

de Laberge et al. (2001) indicam que uma grande porcentagem das crianças continua a dormir 

com luz até os 10 anos de idade. Entretanto, este hábito do sono diminui dramaticamente após 

essa idade.  
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  Os momentos diurnos dedicados ao cochilo também podem receber forte influência 

cultural. Assim, Seo et al. (2010) demonstraram um decréscimo dos hábitos de cochilo até os 

9 anos de idade, que volta a aumentar a partir dos 10 anos de idade. Os pré-adolescentes não 

relataram episódios de sono diurno ou cochilos. O contexto familiar poderia ser um dos 

responsáveis por essa diminuição no número de cochilos, bem como o aumento das demandas 

escolares, mesmo fora do horário das aulas (por exemplo, os trabalhos escolares). 

  Depois dos 12 anos, o sono noturno torna-se mais curto. É com a chegada da 

adolescência que surge uma tendência à sonolência diurna e a ocorrência do deitar e do 

levantar tardios, por influência dos hábitos sociais. Os ritmos de vigília e sono também se 

tornam irregulares (Mendes, 2008). Uma das inúmeras mudanças que ocorre diz respeito ao 

aumento da amplitude das ondas lentas na puberdade e uma acentuada diminuição dessas 

ondas ao longo da adolescência (Kurth et al., 2010; Sadeh et al., 2000). 

  Nessa fase do desenvolvimento assume papel de destaque o eixo hipotálamo-

pituitária-adrenal (HPA), uma vez que sua ativação está associada ao sono, bem como aos 

processos cognitivos de atenção, vigilância e excitação. No organismo dos indivíduos, sua 

função principal é manter o equilíbrio hormonal, na medida em que esse sistema 

neuroendócrino é mobilizado em situações em que são necessárias alterações metabólicas 

como, por exemplo, no despertar (Born & Fehm, 2000). Levando-se em consideração que o 

eixo HPA é regulado pelo ritmo circadiano de sono, mudanças hormonais que ocorrem 

intensamente na adolescência, bem como o aumento das demandas educacionais e sociais, 

podem contribuir com a privação de sono, e esta desencadear um funcionamento ineficiente 

do eixo (por exemplo, secreção inadequada do hormônio cortisol). Em razão disso, estudos 

relatam associações significativas entre qualidade do sono ruim e o eixo HPA na adolescência 

(Wolbeek et al., 2007). 
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  Outra característica biológica que marca a adolescência é comentada pelo estudo de 

Taylor, Jenni, Acebo & Carskadon (2005), cuja amostra era constituída por sete pré-

adolescentes (média de 11,1 anos) e onze adolescentes (média de 13,9 anos de idade). A 

análise apontou para o fato de que após 36 horas de vigília, o processo homeostático do sono 

aumenta em uma taxa mais lenta nos adolescentes, em relação aos pré-adolescentes, 

mostrando, assim, o impacto maior da pressão do sono naquele grupo, na condição de 

privação. Outro ponto importante destacado na pesquisa diz respeito à maior pressão do sono 

manifestada em pré-adolescentes que atrasaram o início do sono em quatro horas, já que 

adormeceram significativamente mais rápido sob circunstâncias controladas, em relação aos 

adolescentes. Portanto, a ocorrência dos processos de homeostasia do sono durante a 

puberdade é diferenciada em relação a fases anteriores do desenvolvimento, demonstrando 

que mudanças nos ritmos estão associadas também a mudanças ocorridas na puberdade 

(Sadeh, Dahl, Shahar & Rosenblat-Stein, 2009).   

  Considerando que meninas entram na puberdade antes que os meninos, e que com a 

puberdade ocorrem mudanças na secreção da melatonina, haveria alguma diferença no ciclo 

sono e vigília de pré-adolescentes do sexo masculino em relação às pré-adolescentes do sexo 

feminino? No estudo de Laberge et al. (2001), a duração do sono estendida nos fins de 

semana, típica na adolescência, ocorreu como forma de recompensar os déficits de sono nos 

dias escolares. Sendo assim, as meninas dormiram mais que os meninos, e tais mudanças na 

duração de sono ocorreram mais cedo com elas, sendo que com eles o processo ocorreu de 

forma mais lenta e gradual. Diferenças de gênero significativas também foram identificadas 

no estudo de Sadeh et al. (2000).  

  Seo et al. (2010), entretanto, não encontraram diferenças significativas entre os 

gêneros, levantando a suposição de que possivelmente meninos e meninas tivessem atividades 

sociais e escolares similares. Conforme algumas pesquisas vêm demonstrando, portanto, o 
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gênero se constitui em variável a ser considerada em estudos sobre a privação do sono em 

crianças e adolescentes, já que mudanças em nível hormonal (que podem influir sobre o ciclo 

sono e vigília) podem ocorrem com maior intensidade e com mais freqüência nessa fase do 

desenvolvimento. 

  Em relação à adolescência, algumas das mudanças no ritmo de sono e vigília são 

também decorrentes de fatores ambientais. É nessa fase, por exemplo, que os indivíduos 

começam a ir dormir mais tarde e permanecem adormecidos por mais tempo no dia seguinte 

(Sadeh et al., 2009). A justificativa para este atraso de fase da sincronização do sono é fácil de 

encontrar no ambiente físico-social em mudança do adolescente. Destacam-se: socialização 

mais intensa com os pares durante a noite, realização de trabalhos escolares ou envolvimento 

em atividades de caráter lúdico como a televisão ou a internet, dentre outros (Seo et al., 2010).  

  Dentre as atividades que mais demandam dedicação por parte dos adolescentes, 

encontra-se a rotina escolar. As pesquisas têm apontado que durante os dias escolares há o 

acréscimo de 1 hora no período de vigília para a idade de 10 anos, e de 2 horas para a idade de 

13 anos, sugerindo que nos adolescentes há uma influência maior dos horários escolares. 

Provavelmente isso também é resultado do acréscimo de atividades sociais como, por 

exemplo, atividades de interação social (Laberge et al., 2001). 

  A duração do sono também é um indicador relevante (embora não seja o único) na 

avaliação das mudanças do ciclo sono e vigília na adolescência, já que, a partir desse período, 

ela declina consideravelmente em relação a fases anteriores do desenvolvimento (Jenni & 

O'Connor, 2005). No estudo de Iglowstein, Jenni, Molinari e Largo (2003) com 493 sujeitos, 

enquanto a duração de sono total ao longo das 24 horas foi de 14,2 horas para o lactante de 6 

meses de idade e de 8,1 para o adolescente de 16 anos de idade, no sono noturno a primeira 

faixa etária obteve uma média de 11 horas, e a segunda uma média de 7,9 horas. Na pesquisa 

de Seo et al. (2010), a duração do sono sofreu um atraso gradual, variando de 5 a 17 minutos 
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por cada ano de vida adicionado, totalizando uma diferença de 49 minutos entre os dois 

grupos analisados (7 e 12 anos de idade). Tais achados sugerem claramente que a necessidade 

de sono decresce com o aumento da idade, apontando para mudanças substanciais nos 

mecanismos regulatórios do ciclo sono e vigília.  

   Outras mudanças relevantes que ocorrem nessa fase são a diminuição acentuada do 

sono delta NREM, que é associada aos níveis aumentados de sonolência, além de maior 

tolerância para a privação do sono e desenvolvimento de padrões de sono irregulares. Um dos 

padrões irregulares mais comuns é o efeito de extensão-restrição do sono (efeito sanfona), isto 

é, horários diferentes de sono entre os dias escolares e fins de semana (Sadeh et al., 2009).  

  O “efeito sanfona” é explicado pela sincronização do sono influenciada pelos horários 

escolares e por um forte controle familiar sobre as horas de dormir, durante os dias da semana 

O que ocorre no fim de semana é uma tentativa de recuperar o sono insuficiente durante a 

semana (Laberge et al., 2001). Segundo estudo de Roberts, Roberts e Duong (2009) com 4175 

sujeitos (idades variando de 11 a 17 anos), foi identificada uma incidência de privação em 

torno de 20% para o sono durante os dias da semana, e 10% para o sono nos fins de semana, 

demonstrando que nos adolescentes a incidência de privação é maior durante a semana, 

representando um problema crônico para esse grupo. 

  Até o presente momento, discutimos sobre o caráter biológico do sono, além da 

influência que os fatores ambientais exercem sobre esse ritmo biológico. Também discutimos 

a ontogênese do sono, referente à infância e à adolescência. Levando em consideração a 

proposta que o nosso estudo investigou, isto é, a relação entre qualidade do sono e alguns 

processos cognitivos estimulados em jogos eletrônicos, torna-se necessário analisar o que a 

literatura discute a respeito dos processos cognitivos (por exemplo, memória), bem como o 

papel das funções executivas (o que são, importância para o indivíduo, relação entre as 

funções executivas e a inteligência fluida, dentre outros) diante da realização de tarefas 
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aparentemente comuns, como por exemplo, estudar. Por fim, também descrevemos e 

comentamos os principais achados da literatura que tratam da associação entre qualidade do 

sono e processos cognitivos em crianças e adolescentes.   

 

2.2 DISCUTINDO PROCESSOS COGNITIVOS CRUCIAIS NA INFÂNCIA E NA 

ADOLESCÊNCIA 

 

2.2.1 Inteligência 

 

 Há mais de 100 anos, o psicólogo britânico Charles Spearman propôs que o 

desempenho individual em vários testes cognitivos corresponderia a um fator geral de 

inteligência, chamado de fator g (Spearman, 1904), que foi identificado como a base do 

desempenho em testes que avaliam a aptidão mental (Blair, 2006). Mais tarde, foi sugerido 

que g é composto por cerca de 100 habilidades diferentes, permitindo a sua separação em dois 

subgrupos: a inteligência fluida (Gf) e a inteligência cristalizada (Gc) (Horn & Cattell, 1966). 

 De acordo com Cattell e outros pesquisadores, a Gc resulta do aprendizado estático 

(episódico) e das influências culturais e reflete-se no desempenho em testes de conhecimento, 

uso de linguagem e na aquisição de habilidades (Gray & Thompson, 2004). Já a Gf é 

responsável pela capacidade do indivíduo pensar, agir rapidamente e resolver problemas com 

eficiência (Gray & Thompson, 2004). A Gf é o melhor fator para prever o desempenho em 

várias tarefas cognitivas e em termos psicométricos está mais relacionada com o fator g do 

que Gc (Colom, Abad, Quiroga, Shih & Flores-Mendoza 2008; Gray & Thompson, 2004). A 

inteligência fluida (Gf) permite que os seres humanos adaptem de forma flexível seus 

pensamentos a novos problemas ou situações e pode ser vista também como uma habilidade 

de raciocinar sob circunstâncias novas (Engel de Abreu, Conway & Gathercole, 2010). 
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 A inteligência fluida pode ser concebida como um tipo de processamento cognitivo 

multifacetado, que não necessariamente está associado a algum domínio específico, e que 

possui papel imprescindível na manutenção ativa de informações. Conseqüentemente, ela 

envolve a filtragem e o descarte de dados irrelevantes que poderiam interferir com a 

transmissão e manutenção de informações, e com a mudança do foco da atenção, fator 

importante para organizar e executar etapas ou ações seqüenciais de uma determinada tarefa. 

Além disso, a Gf está intimamente associada ao conhecimento previamente adquirido, 

disponível a partir do armazenamento em longo prazo, referido como a inteligência 

cristalizada (Gc) (Blair, 2006). 

Alguns autores têm teorizado que o Gf seria um precursor de Gc, já que as habilidades 

fluidas facilitariam e realçariam a aquisição do conhecimento cristalizado (Blair, 2006). Um 

elemento que parece explicar parcialmente essa relação e é defendida pelos autores trata-se 

das diferenças individuais em Gf, que também determinam o quanto uma intervenção 

cognitiva que se propõe a melhorar Gf pode ser bem-sucedida ou não (Blair, 2006). 

Importante considerar que, a medida obtida por meio de testes de avaliação das 

capacidades cognitivas, denominada QI (Quociente de Inteligência), tem sido correlacionada 

em estudos com alterações no volume cerebral, em decorrência da fase do desenvolvimento 

em que se encontram os indivíduos (Reiss, Abrams, Singer, Ross & Denckla, 1996). Os 

autores constataram um aumento nos volumes de matéria branca e cinzenta do cérebro 

conforme a idade aumentava, sendo corroborado por outros estudos (Wickett, Vernon & Lee, 

1994). Além disso, a região mais beneficiada seria o córtex pré-frontal, responsável pelas 

funções executivas (Jernigan et al., 1991). 

Um processo cognitivo que pode estar relacionado à inteligência fluida e à inteligência 

cristalizada se trata da memória. A seguir serão comentadas algumas de suas características. 

 



38 

 

2.2.2 Memória 

 

 A memória humana também é um importante processo cognitivo e vem sendo estudada 

levando-se em consideração diversos esquemas de classificação. De acordo com o seu 

conteúdo, por exemplo, a classificação está baseada na distinção entre a memória declarativa 

e memória não declarativa. A memória declarativa (ou explícita) trata-se das memórias 

acessíveis de forma consciente, contendo informações factuais. São subcategorias do sistema 

declarativo a memória episódica, isto é, a memória autobiográfica para eventos passados, e a 

memória semântica, que diz respeito à memória para o conhecimento geral, não integrada a 

eventos específicos (Walker & Stickgold, 2006).  

 Por outro lado, a memória não declarativa é considerada como não consciente, e inclui a 

memória procedural (ou implícita), que se relaciona a aprendizagem das ações, hábitos e 

habilidades. A memória procedural envolve a compreensão de regras novas ou a aquisição de 

habilidades inteiramente novas a fim de melhorar o desempenho (Fogel & Smith, 2011). 

Embora estas categorias propiciem classificações distintas que facilitam o seu estudo, 

raramente ocorrem de maneira isolada na prática. Por exemplo, o aprendizado de línguas 

exige uma combinação de diferentes categorias, variando da memória não declarativa a 

aspectos da memória declarativa (memória procedural para a articulação da fala, a memória 

semântica para a apreensão das regras gramaticais e de estrutura, dentre outras) (Walker & 

Stickgold, 2006). 

 A memória também pode ser classificada de acordo com o tempo em que uma 

determinada informação é armazenada. Neste caso, a memória pode ser de curto prazo, de 

longo prazo e, ainda, memória operacional. O tempo de armazenamento da memória de curto 

prazo é de alguns segundos ou minutos, restringindo-se àquelas informações 

momentaneamente importantes. A memória de longo prazo pode armazenar informações por 
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horas, dias, anos ou até mesmo a vida toda (Lent, 2004). Em relação à memória operacional, 

que será discutida com maior propriedade na próxima seção, trata-se de uma das funções 

executivas, sendo importante para o armazenamento de informações em curto prazo. 

 Evidências clínicas e experimentais mostram que a capacidade de armazenagem da 

memória sofre inúmeras modificações ao longo da vida, sobretudo durante a infância e a 

adolescência (Carneiro, 2007). A habilidade para armazenar informações na memória de 

longo prazo, por exemplo, está diretamente relacionada à idade do indivíduo. Crianças mais 

velhas apresentam maior qualidade na codificação, permitindo uma eficiente evocação das 

informações armazenadas. O desenvolvimento da estruturas neurais está ligado às alterações 

na capacidade da memória que ocorrem conforme a idade, estando mais associadas ao 

hipocampo (lobo medial temporal) no caso das crianças, e às áreas corticais no caso de 

adolescentes e adultos (Bauer, 2008). 

 Apesar da memória não ser diretamente avaliada no nosso estudo, ela foi discutida de 

forma introdutória para contextualizar a memória operacional. A seguir serão discutidas as 

características principais da memória operacional e da atenção, dois importantes processos 

cognitivos que fazem parte das funções executivas. 

 

2.2.3 Funções Executivas (memória operacional e atenção) 

 

 Dentre os processos cognitivos, as funções executivas do indivíduo se constituem em 

ferramentas imprescindíveis à manipulação de informações (entendendo manipulação como 

as ações necessárias para reter tais dados do ambiente, bem como o tratamento que receberá 

até ser consolidado pela memória de longo prazo). 

Função executiva é o termo empregado para descrever a capacidade cognitiva que 

permite aos indivíduos controlar e coordenar pensamentos e comportamentos, em atividades 
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realizadas de maneira independente e dirigidas a metas (Saboya, Franco & Mattos, 2002). 

Estas habilidades incluem a atenção seletiva, tomada de decisão, inibição voluntária da 

resposta (habilidade de controle voluntário, que pode se opor a uma resposta automática 

emitida pelo indivíduo), planejamento e memória operacional. Cada uma dessas funções 

executivas tem um papel decisivo no controle cognitivo, por exemplo, filtrando as 

informações que são captadas do meio ambiente e descartando aquelas sem relevância 

funcional (atenção) (Vaughan & Giovanello, 2010; Blakemore & Choudhury, 2006). 

 Dentre as funções executivas mais importantes na infância encontram-se a memória 

operacional e a atenção seletiva (Fockert, Rees, Frith & Lavie, 2001). A memória operacional 

é uma parte do sistema de memória que armazena e manipula provisoriamente informações 

importantes durante a realização de atividades cognitivas complexas, desempenhando um 

papel crucial tanto na aprendizagem quanto no raciocínio e na linguagem (Kopasz et al., 

2010). É uma memória de curto prazo, que trabalha com dados por algumas horas até que 

sejam gravados de forma definitiva (Baddeley, 2003). Exemplos do emprego da memória 

operacional no dia-dia são o local onde se estaciona um automóvel ou o número de telefone 

que deve ser lembrado: ambas são informações necessárias apenas num determinado 

momento. 

 Além disso, a memória operacional prepara as informações retidas para serem 

armazenadas na memória de longo prazo, que possui o papel de guardar de forma definitiva a 

informação, permitindo sua recuperação ou evocação. Também é nela onde estão contidos 

todos os dados autobiográficos e todo o conhecimento do sujeito. Vale lembrar que os tipos 

de memória discutidos na última seção (memória declarativa e memória não declarativa), bem 

como suas subcategorias, fazem parte do sistema de memória de longo prazo. Por isso a 

memória operacional é importante para a memória de longo prazo, na medida em que 
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armazena os dados para tarefas específicas, não a sobrecarregando com informações 

desnecessárias (Baddeley, 2003).  

  O sistema tripartite de memória operacional proposto por Baddeley e Hitch (1974) era 

dotado de três componentes: o executivo central, a alça fonológica e o esboço visuoespacial. 

O executivo central (“Central Executive”) atua como controlador da capacidade de atenção e 

supervisiona dois subsistemas de trabalho especializados no processamento e manipulação de 

quantidades limitadas de informações em domínios altamente específicos: a alça fonológica 

(“Phonological Loop”), responsável por informações verbais e acústicas e o esboço 

visuoespacial (“Visuospatial Scratchpad”), realizando uma função semelhante com a 

informação espacial e visual. No ano 2000, Baddeley incorporou mais um subcomponente ao 

seu modelo, o buffer episódico (“episodic buffer”). Este subcomponente seria responsável 

pelo processo de integração da informação verbal e visual com a memória de longo prazo, em 

uma representação episódica única, porém de códigos multidimensionais (Baddeley, 2000). 

 A atenção, por outro lado, trata-se do mecanismo relacionado diretamente à ativação e 

ao funcionamento das operações de seleção, distribuição e manutenção da atividade 

psicológica, a partir dos estímulos captados no ambiente (Gaddes & Edgell, 1994). Segundo 

Gaddes e Edgell (1994), ela é subdividida em atenção sustentada, alternada e seletiva, sendo 

esta última considerada um dos processos cognitivos que compõem as funções executivas 

(por isso, nossa discussão abordará apenas essa categoria). A atenção seletiva é a capacidade 

mental de selecionar apenas uma pequena quantidade de informações oriundas do ambiente, 

em relação à grande parcela de estímulos disponíveis (Rossini & Galera, 2006). 

 Além disso, ela está associada à memória operacional e depende diretamente da sua 

capacidade. Indivíduos que apresentam baixo desempenho cognitivo, quando submetidos a 

tarefas que avaliam a memória operacional, por exemplo, têm maior dificuldade em bloquear 

a ação de distratores (estímulos relevantes para o indivíduo, contidos em tarefas ou situações), 
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tornando difícil a priorização dos estímulos do ambiente sobre os quais se deterá (Fockert et 

al., 2001). Em outras palavras, níveis de atenção seletiva e de memória operacional estão 

intimamente relacionados. 

 Analisando-se a memória operacional e a atenção na infância e adolescência, percebe-se 

que o desenvolvimento das funções executivas assume um papel de grande destaque. Segundo 

Welsh, Nix, Blair, Bierman e Nelson (2010), memória operacional e atenção seletiva passam 

por um processo de rápido desenvolvimento durante o período pré-escolar (entre 3 e 5 anos de 

idade), sendo que, no contexto escolar estão intimamente relacionadas à aprendizagem da 

criança. Ainda segundo Welsh et al., tais funções executivas permitem às crianças organizar 

seus pensamentos e comportamentos de forma flexível em relação ao meio. Até 

aproximadamente os 13 anos de idade haverá um desenvolvimento substancial da memória 

operacional (Davidson, Amsoa, Anderson & Diamondd, 2006), em relação às outras fases de 

vida, que reflete o desenvolvimento estrutural do córtex pré-frontal. 

 O início da puberdade se constitui num período de grandes oscilações no 

desenvolvimento das funções executivas. De acordo com Blakemore e Choudhury (2006), por 

volta dos 10-12 anos verifica-se um aumento no volume da substância cinzenta que compõe o 

córtex cerebral, mais especificamente no lobo frontal. Tal fato se reflete no aumento do 

desempenho cognitivo em alguns tipos de tarefas (por exemplo, em atividades que medem o 

tempo de reação, indicador importante na avaliação da atenção seletiva), em relação ao 

período do desenvolvimento anterior a esse. Após a puberdade, por volta dos 13-14 anos 

verifica-se um aumento ainda mais consistente no desempenho, até que este se estabiliza na 

faixa dos 16-17 anos. Isso é reflexo do desenvolvimento neural dos indivíduos em idade pré-

escolar, que atinge o seu ápice com a consolidação do córtex pré-frontal.  

 Funções executivas e inteligência fluida estão intrinsecamente relacionadas (Halford, 

Cowan & Andrews, 2007). Diferenças individuais em Gf são mais evidentes em testes 
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comportamentais que dependem criticamente das funções executivas, mais particularmente da 

memória operacional e controle da atenção (Kane & Engle, 2002). Essa forte relação entre a 

memória operacional e Gf foi demonstrada em humanos por Jaeggi et al. (2008), que 

mostraram a transferência dos ganhos obtidos com o treinamento da memória operacional 

para Gf. Estes resultados apontam para as potencialidades da intervenção voltada para o 

desenvolvimento de Gf e, por conseguinte, g, em crianças. 

  Os conceitos mencionados são importantes para o entendimento do desempenho 

cognitivo do indivíduo, na medida em que estão amplamente associados a um rendimento 

satisfatório numa gama variada de atividades cotidianas, das mais simples às mais complexas. 

A seguir, apresentamos alguns estudos que analisam possíveis relações entre sono e funções 

cognitivas em crianças, e como esta relação influencia o desempenho cognitivo.  

 

2.3 SONO E PROCESSOS COGNITIVOS 

 

O sono, apesar de não ser uma habilidade cognitiva, é essencial para um adequado 

funcionamento físico e mental, propiciando a realização das tarefas cotidianas de forma 

eficiente, seja no trabalho, na escola ou em outros âmbitos que exigem um bom desempenho 

das pessoas (Brand, Hermann, Muheim, Beck & Holsboer-Trachsler, 2008). Há vários 

estudos que demonstram a importância da relação entre sono e desempenho cognitivo para o 

rendimento escolar. No estudo de Fogel, Nader, Cote e Smith (2007) houve demonstração 

positiva da relação entre sono e desempenho em medidas de QI nos indivíduos avaliados, já 

que aqueles com maior número de episódios de sono apresentaram melhor performance de 

QI. Essa relação também foi verificada num estudo de Tomasi et al. (2009), em que 

demonstraram desempenho cognitivo significativamente mais baixo naqueles indivíduos que 

foram submetidos a uma noite de privação do sono, sobretudo do processo de atenção.  



44 

 

Gruber et al. (2010) acrescenta na sua discussão que sujeitos que tiveram uma duração 

maior do sono obtiveram melhor desempenho em medidas de raciocínio perceptual (diz 

respeito à habilidade de compreender e representar formas espacialmente) e de QI, refletindo 

em melhor desempenho nas tarefas. Estes resultados sugerem que a menor duração do sono 

está relacionada a déficits no funcionamento cognitivo do indivíduo, afetando a eficiência nas 

atividades do seu dia-dia. Essa relação pode ser explicada pela evidência de que o sono possui 

um papel crucial na retenção e consolidação de informações. Durante o sono, ocorre um 

processo de reativação da atividade neural de múltiplos processos associados com a 

consolidação de informações e de habilidades adquiridas durante o dia. Por isso, indivíduos 

com duração maior de sono podem se beneficiar desse processamento de informações, 

aumentando a eficiência da aprendizagem (Gruber et al., 2010). 

No estudo de Ratcliff e Van Dongen (2009) com 25 sujeitos, metade compondo o 

grupo que foi submetido a 57 horas de privação do sono e a outra metade não submetida à 

privação, os autores verificaram prejuízos nos processos cognitivos de tomada de decisão, que 

estavam associados à privação do sono. A partir disso, percebe-se que há um efeito 

significativo da privação do sono sobre a habilidade de reter e interpretar eficazmente 

informações do ambiente. A hipótese discutida para os achados é de que os déficits de sono 

afetaram os processos cognitivos mediados pelo córtex pré-frontal, já que durante o sono 

diversos processos cognitivos (controlados por aquela região cerebral) são consolidados, 

como por exemplo, a memória. Daí o impacto da privação de sono sobre as funções 

cognitivas superiores, tais como a tomada de decisão (Ratcliff & Van Dongen, 2009).  

Vários outros estudos têm revelado associações entre sono e memória (Walker, 2009). 

Assim, em condição de privação de sono os indivíduos podem reter e codificar informações 

de forma errada, produzindo memórias distorcidas ou falsas (Darsaud et al., 2010). Outras 

evidências sugerem que as pessoas recordam de poucos detalhes da experiência precedente 
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após uma noite com qualidade do sono ruim. Em momentos de grande privação do sono, 

processos cognitivos como aprendizagem e memória são afetados. Não obstante, é possível 

perceber que a natureza da dependência da aprendizagem e da memória em relação ao sono 

ainda não é completamente conhecida (Bjorness, Riley, Tysor & Poe, 2005). 

O termo consolidação da memória refere-se ao processo por meio do qual a memória, 

mesmo que decorrido algum tempo, se torna resistente à interferência de fatores ambientais. 

Em outras palavras, trata-se da estabilização das informações retidas, ainda que não haja 

experiências adicionais. A consolidação de tais informações como memória depende do sono. 

Depois de sua estabilização inicial, uma memória pode ser retida por um período de dias a 

anos (Walker & Stickgold, 2006). No entanto, num levantamento da literatura realizado por 

Walker e Stickgold (2006), foi destacado que a maioria dos estudos que se debruçam sobre 

essa relação discute que sujeitos privados de sono apresentam um desempenho menor em 

tarefas que demandam a codificação da memória. 

Além de afetar a consolidação da memória, a privação do sono impacta diretamente 

outros sistemas de memória. Na revisão de Roth, Costa e Silva e Chase (2001) foi 

demonstrado que indivíduos privados de sono apresentaram prejuízo no desempenho 

cognitivo em tarefas que avaliam a memória semântica e a memória de curto prazo. Outros 

resultados apontaram que a privação do sono induziu um prejuízo significativo na codificação 

verbal da memória, além de danificar severamente a codificação de memórias declarativas, 

tendo por resultado uma retenção significativamente menor durante os dois dias posteriores ao 

período de privação (Walker & Stickgold, 2006). 

Alguns trabalhos enfatizam que o sono REM contribui à consolidação das memórias 

declarativas, fixadas nas redes de memórias associativas previamente existentes, além de 

abrangerem uma grande variedade de domínios funcionais, incluindo percepção (visual e 

auditiva) e habilidades motoras. Em relação à aprendizagem motora, uma boa noite do sono 
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pode estar associada a melhorias significativas na velocidade e exatidão motora em uma tarefa 

que lida com estímulos seqüenciais, enquanto períodos longos de vigília não fornecem 

nenhum benefício significativo. Também tem sido apontado que as melhorias da habilidade 

motora indicam forte relacionamento com o sono NREM, se tornando ainda mais forte, em 

alguns casos, durante algumas horas específicas da noite (Walker & Stickgold, 2006). 

A evidência que discute a relação entre o papel da duração do sono na consolidação da 

memória aponta para a ligação entre o estágio 2 do sono e a memória procedural nos seres 

humanos, além da influência da privação do sono no estágio 2 sobre o desempenho nas tarefas 

motoras. O tamanho do impacto dependerá, dentre outros fatores, do nível de dificuldade 

exigido pelas demandas da tarefa, bem como do nível de habilidade inicial que o indivíduo 

possui na tarefa mensurada (Fogel & Smith, 2011). Também pode depender do número de 

treinos para a realização da tarefa, bem como da facilidade de aprender do indivíduo (Roth et 

al., 2007). 

Numa revisão da literatura, Kopasz et al. (2010) constataram que a maioria dos 

estudos avaliados suportam a hipótese de que o sono influi no funcionamento da memória de 

crianças e de adolescentes. Quando a criança está em privação de sono, os níveis de alerta e o 

desempenho cognitivo são seriamente afetados (Oginska & Pokorski, 2006). A capacidade 

cognitiva se torna mais vagarosa e o risco de cometer erros em tarefas aumenta (Thorell, 

Lindqvist, Nutley, Bohlin & Klingberg, 2009). Possivelmente, a duração do sono pode 

explicar uma boa parte das variações na qualidade do sono, nessa faixa etária. Inclusive, 

analisando-se os estudos que se debruçaram sobre a relação entre sono e funções executivas é 

possível também constatar uma ênfase na influência exercida pela duração do sono (Paavonen 

et al., 2010; Gruber et al., 2010; Beebe, Difrancesco, Tlustos, Mcnally & Holland, 2009). 

Desta forma, no cotidiano do estudante, memória, raciocínio e atenção são processos 

interligados dos quais dependem sua aprendizagem. Se não possui uma boa qualidade do 
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sono, isso pode se refletir no seu desempenho cognitivo. Estudos mostram que crianças em 

idade escolar com qualidade do sono ruim apresentam problemas em focalizar a atenção 

(Salmi et al., 2005). O armazenamento de informações importantes também é afetado pela 

qualidade do sono ruim (Hagewoud et al., 2009). 

A literatura também traz dados a respeito da relação entre o sono e o raciocínio verbal 

e as habilidades visuoespaciais (Paavonen et al., 2010; Gruber et al., 2010). Enquanto o 

raciocínio verbal refere-se ao conhecimento verbal adquirido e a capacidade de compreensão 

para responder a estímulos verbais, as habilidades visuoespaciais tratam-se do processamento 

cognitivo responsável pela representação e manipulação de estímulos espaciais (Souza, n / d). 

Ambos são processos cognitivos que ajudam a compor a avaliação do desempenho cognitivo 

do indivíduo.  

Num estudo de Paavonen et al. (2010) com crianças entre 7,4 e 8,8 anos, empregaram-

se actímetros (que mede a duração do sono, horário de dormir e acordar, regularidade do 

sono, dentre outros aspectos) e a resposta dos pais das crianças ao Sleep Disturbance Scale for 

Parents (Bruni et al., 1996), questionário que avalia sua percepção sobre o sono dos filhos. A 

Escala de Inteligência Wechsler para Crianças (Wechsler, 1992), em sua 3ª edição, foi 

aplicada para avaliação da performance cognitiva. Os dados obtidos sugerem que crianças 

com sono inadequado sofrem queda em seu desempenho cognitivo, considerando a influência 

da duração e qualidade do sono. Menor duração do sono foi relacionada com performance 

ruim nas habilidades visuoespaciais, enquanto qualidade do sono ruim foi relacionada com 

pior desempenho na habilidade de raciocínio verbal. Tanto duração do sono encurtada como 

qualidade do sono ruim foram associadas à menor velocidade no processamento de 

informações (Paavonen et al., 2010). 

Ainda na linha de sono e desempenho, avaliando inteligência, Gruber et al. (2010) 

realizaram estudo semelhante, dessa vez com crianças na faixa etária de 7 a 11 anos de idade. 
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De forma similar à pesquisa anterior, utilizaram medidas de avaliação do sono objetivas 

(actímetros) e subjetivas (questionários que avaliam a percepção dos pais). Para mensurar o 

desempenho cognitivo empregaram a Escala de Inteligência Wechsler para Crianças. Seus 

achados apontaram para uma forte relação entre sono e desempenho cognitivo, pois maior 

duração do sono foi relacionada a melhores escores de QI, obtidos a partir do WISC. 

Indicaram, além disso, que a fragmentação do sono (resultante da privação do sono) é um 

fator importante a ser considerado quando se trata de rendimento acadêmico, já que é um dos 

fatores responsáveis pelo decréscimo nos níveis de atenção, o que influiria na performance 

escolar dos alunos. 

No experimento de Geiger et al. (2010) com sujeitos da mesma faixa etária do estudo 

anterior, os autores pretenderam também avaliar possíveis associações entre qualidade do 

sono e desempenho cognitivo. Além do uso do actímetro por duas semanas, os pais 

responderam ao The Children’s Test Battery for the Assessment of Attention (Zimmermann & 

Fimm, 1993), bateria de testes cognitivos que mensura níveis de atenção. Os achados apontam 

para um caminho diferente dos estudos anteriores, ao afirmar que a performance em testes que 

mensuram desempenho cognitivo não foi relacionada à menor duração do sono. Os autores 

discutem a importância de se entender a variação individual na infância, já que este período é 

marcado por oportunidades mais freqüentes de estimulação cognitiva. Assim, crianças com 

menor duração do sono (e, portanto, com maior duração da vigília) podem ter sido mais 

estimuladas pelo ambiente ao longo de seu desenvolvimento do que crianças com maior 

duração do sono, influindo sobre o desempenho cognitivo (Geiger et al., 2010).   

Nixon et al. (2008) aplicaram alguns testes cognitivos em 591 crianças, com média de 

idade de 7,26 anos. A princípio empregaram actímetros e o WISC-III (aplicando todas as suas 

baterias de testes para compor o escore geral de QI), o primeiro como mensuração objetiva do 

sono, e o segundo para avaliar oscilações no desempenho cognitivo dos sujeitos. Os 
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resultados demonstraram que não foi verificada relação entre sono e desempenho cognitivo, já 

que menor duração de sono não foi associada significativamente ao escore geral de QI obtido 

pelo WISC-III, e seria reflexo da duração adequada do sono durante os dias escolares. Os 

autores comentaram que a menor duração do sono nos fins de semana em crianças se deveu à 

ausência de um grande número de demandas (atividades acadêmicas ou sociais, por exemplo) 

durante a semana. Caso tais demandas existissem, obrigariam as crianças a dormir mais nos 

fins de semana para compensar a privação de sono ocorrida durante os dias de semana.  

Sadeh, Gruber e Raviv (2002), num estudo com 135 crianças entre 7,2 e 8,6 anos, 

discutiram seus achados em função da privação do sono e sua relação com o desempenho na 

execução de tarefas. Empregaram actímetros para a avaliação do sono e a bateria de testes 

computadorizada Neurobehavioral Evaluation (Letz, 1991), que avalia níveis de alerta no 

indivíduo. Os resultados demonstraram que privação de sono foi associada ao desempenho na 

execução de tarefas complexas, na medida em que crianças com sono fragmentado obtiveram 

menor performance em tarefas que mensuraram níveis de alerta, sendo que, quanto maior a 

complexidade da tarefa, menor o desempenho obtido. Assim, qualidade do sono ruim 

comprometeu as funções executivas (resultando em déficits de atenção), indicando com isso 

que, alterações no sono estão relacionadas a variações nos níveis de atenção em crianças. 

Buckhalt et al. (2007) trazem uma premissa de estudo interessante ao se debruçarem 

sobre a mediação do Status Socioeconômico entre sono e cognição. Seu estudo abrangeu 166 

crianças de 8 e 9 anos, sendo uma parte da amostra constituída por crianças afro-americanas 

(consideradas com baixo Status Socioeconômico) e a outra por européias (possuindo alto 

Status Socioeconômico). Como instrumentos de mensuração de sono empregaram actímetros, 

o School Sleep Habits Survey (Wolfson & Carskadon, 1998) e o Diário de Sono, e de 

desempenho cognitivo, o Woodcock – Johnson III (Woodcock, Mcgrew & Mather, 2001).  
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Os resultados demonstraram associações entre sono e velocidade de processamento, 

eficiência cognitiva e habilidades verbais (dimensões mensuradas pelos testes cognitivos 

mencionados). Além disso, na parcela da amostra em que foi identificada boa qualidade do 

sono, os sujeitos com baixo Status Socioeconômico se mantiveram com desempenho 

cognitivo similar aos sujeitos com alto Status. Na parcela da amostra em que foi identificada 

qualidade do sono ruim, os sujeitos com alto Status Socioeconômico apresentaram melhor 

desempenho cognitivo do que o outro grupo.  Em outras palavras, o desempenho cognitivo 

em crianças com baixo Status Socioeconômico sofre uma influência maior da privação do 

sono do que o desempenho cognitivo em crianças com alto Status (Buckhalt et al., 2007).  

Em relação às funções executivas em adolescentes, Jiang et al. (2011) avaliaram 

efeitos da privação crônica do sono sobre a memória operacional de adolescentes e jovens 

adultos. A amostra participante, constituída por 20 adolescentes entre 13 e 16 anos e 20 

jovens adultos entre 18 e 20 anos, permaneceu uma semana dormindo 8 horas por noite, e 

uma outra semana com duração de sono de 6 horas por noite, sendo que em todas as manhãs 

foram aplicadas tarefas que avaliavam a memória operacional. Os dados apontaram que cinco 

dias de privação de sono em adolescentes estavam associados a prejuízos não só no emprego 

da memória operacional na resolução de tarefas com estímulos aritméticos, mas também na 

atenção (sobretudo no tempo de reação a estímulos).    

Anderson, Storfer-Isser, Taylor, Rosen e Redline (2009), além de avaliarem a duração 

do sono, buscaram verificar a relação entre níveis de sonolência e desempenho das funções 

executivas. Para isso, analisaram uma amostra de 236 adolescentes (13,7 anos, em média), 

empregando actímetros e os testes de mensuração de funções executivas (sobretudo memória 

operacional) Behavior Rating Inventory of Executive Function (Gioia, Peter, Guy & 

Kenworthy, 2000) e Delis-Kaplan Executive Functioning System (Delis, Kaplan & Kramer, 
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2001). Também utilizaram a Escala de Sonolência de Epwoth (Johns, 1991) para o 

diagnóstico de Sonolência Diurna Excessiva.  

Conforme Anderson et al. (2009) verificaram, há uma relação significativa entre 

sonolência e funcionamento executivo, mas não deste último com duração do sono, isto é, o 

decréscimo no funcionamento executivo está associado a altos níveis de sonolência excessiva, 

porém não houve relação com menor duração do sono, embora os sujeitos sonolentos que 

compuseram a amostra também apresentassem duração menor. Os autores chamaram a 

atenção para o fato de que, devido às diferenças individuais na necessidade de sono e na 

tolerância à privação do sono, talvez os auto-relatos de sonolência sejam melhores 

instrumentos de avaliação do que aqueles que mensuram a duração do sono, apreendendo de 

forma mais precisa a real necessidade de sono em adolescentes.   

Bebee et al. (2009) complementam esses achados numa pesquisa em que buscaram 

verificar possíveis associações entre privação do sono e memória operacional em adolescentes 

com média de idade de 15 anos, empregando ressonância magnética funcional (aparelho que 

mapeia atividade e funcionamento cerebral), actímetros e questionários de auto-relato de 

sono. A amostra, apesar de pequena (seis adolescentes) apontou para alguns achados 

interessantes. Em condições de restrição do sono, os adolescentes empregam mecanismos 

compensatórios a nível neural, desencadeando a ativação de certas regiões do cérebro: regiões 

que geralmente tornam-se ativas durante uma tarefa ficam ainda mais ativas após restrição 

crônica, para manter o desempenho; em compensação, aquelas cujas atividades são 

suprimidas durante a tarefa de desempenho, tendem a tornar-se ainda mais suprimidas após 

restrição. Os autores, portanto, destacam que pode haver uma relativa preservação da 

performance cognitiva mesmo em estado de privação de sono e, ao mesmo tempo, 

recomendam a realização de mais estudos que desvendem tais mecanismos compensatórios.  
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 Considerando os achados dos autores mencionados nesta seção, procuramos identificar 

a relação entre o sono e algumas das principais funções executivas (memória operacional e 

atenção), bem como com a inteligência. Pretendemos também analisar essa relação e suas 

repercussões numa intervenção cognitiva para o desempenho cognitivo de estudantes do 

ensino fundamental. No próximo capítulo comentamos sobre as intervenções cognitivas 

utilizando jogos de computador e o seu papel sobre o desempenho cognitivo, bem como o que 

é discutido a respeito da relação entre o desempenho obtido nos jogos de computador e sono. 

 

2.4 JOGOS DE COMPUTADOR E DESEMPENHO COGNITIVO 

 

2.4.1 Considerações iniciais 

 

  Apesar da existência de grande disparidade no acesso às tecnologias nas diferentes 

classes sociais, pouco se sabe sobre o impacto real da tecnologia sobre a cognição das 

crianças. Atualmente, devido ao aumento crescente no número de famílias que possuem um 

computador, as crianças têm cada vez mais acesso a este equipamento. Mesmo que não haja 

esse item em casa, há disponibilidade em outros ambientes de fácil acesso: local de trabalho 

dos pais, vizinhos, lan houses, escolas, dentre outros. As crianças podem usar o computador 

com vários objetivos, tais como, digitação, aprendizagem no uso de softwares, manuseio do 

mouse ou teclado, desenhando e pintando imagens, além de terem a opção dos jogos 

eletrônicos (Li & Atkins, 2004). 

  Os jogos eletrônicos se tratam de tarefas estruturadas (seja nas plataformas de vídeo 

game ou em jogos de computador), nas quais o indivíduo interage com estímulos visuais e 

auditivos, sendo muito populares entre os pré-adolescentes e adolescentes (Spence & Feng, 

2010). Aproximadamente 75-90% das crianças em idade escolar jogam games, sendo que os 
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meninos, em geral, jogam mais freqüentemente e por períodos mais longos do que as meninas 

(Punamäki, Wallenius, Nygård, Saarni & Rimpelä, 2007). Conforme se aproxima a 

adolescência, entretanto, o tempo dedicado aos jogos eletrônicos geralmente diminui, dando 

lugar a outras atividades sociais. Em relação às crianças mais velhas, elas buscam os jogos 

eletrônicos prioritariamente para fins recreativos, em detrimento das crianças mais novas, que 

preferem usá-los com objetivos vinculados a aprendizagem, embora tal afirmativa não seja 

uma regra (Wallenius, Rimpelä, Punamäki & Lintonen, 2009). 

  Passar o tempo ou fugir das tarefas impostas pelos pais são dois dos motivos principais 

apresentados por crianças como atrativos de jogar os games. As crianças (cerca de 2 a 4%) 

raramente mencionam instrução ou oportunidade de aprender habilidades novas como 

vantagens oriundas do uso constante dos games. Por outro lado, os jogos educacionais, muitas 

vezes utilizados pelos pais como estratégia de aprendizagem, geralmente não estão entre os 

mais solicitados pelos seus filhos. Tipicamente, esse tipo de jogo eletrônico é preferido por 

meninas e por crianças mais novas (Griffiths, 1997).  

  Dada a popularidade dos jogos eletrônicos, têm sido investigados os efeitos do uso do 

computador e dos games sobre o desempenho acadêmico. A maioria dos pais acredita que os 

computadores podem ser empregados como recursos educacionais, já que pode haver efeitos 

positivos sobre o rendimento escolar dos alunos. Entretanto, o uso recreacional também é 

apontado como tendo uma relação direta com um nível de desempenho acadêmico 

prejudicado quando usado indiscriminadamente, afetando o foco que as crianças precisam ter 

para as demandas escolares (Wallenius et al., 2009). Conforme discutem Li e Atkins (2004) 

em seu estudo, o computador, independente do uso com o qual é empregado (seja em 

atividades de digitação ou na realização de desenhos), realça as habilidades motoras das 

crianças, auxilia no reconhecimento de objetos, propicia habilidades de aprendizagem, de 
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conceito, de reconhecimento numérico, além de otimizar o desenvolvimento cognitivo de 

forma geral. 

  Tem sido verificado, conforme já mencionado acima, um aumento substancial no 

número de acessos à internet entre crianças. Concomitantemente, tem sido verificada uma 

associação significativa entre a acessibilidade ao computador e o desempenho de crianças em 

atividades escolares (detectada em testes cognitivos). Entretanto, os dados não sugeriram uma 

associação entre a acessibilidade do computador e habilidades visuais motoras ou habilidades 

motoras brutas nas crianças, demonstrando com isso que mudanças no desempenho escolar 

podem ser explicadas por outros fatores (Li & Atkins, 2004). 

  Assim, mesmo os motivos relacionados ao lazer e ao entretenimento estariam 

relacionados ao bom desempenho na escola. Uma explicação cabível seria o papel 

balanceador que os jogos de computador ou games teriam após um dia de escola com suas 

muitas demandas e situações sociais, no sentido de recuperar parcialmente o desgaste 

cognitivo sofrido durante o dia (Wallenius et al., 2009). Seria um paliativo para as cobranças 

que, mesmo em crianças em idade escolar, já se faz presente (por exemplo, cobranças dos pais 

por boas notas). 

 

2.4.2 Jogos de computador, sono e algumas funções executivas 

 

  Os jogos de vídeo game se tornaram uma atividade comum entre crianças e 

adolescentes, considerando-se as potenciais conseqüências que o seu uso constante pode ter 

sobre as habilidades perceptuais e motoras. A literatura tem demonstrando forte relação entre 

jogos de computador e aumento do controle da atenção. Quando a tarefa é de fácil realização, 

é reportado um forte efeito distrator, mas quando a tarefa possui grande nível de dificuldade e 

complexidade, constata-se fraco efeito distrator. Esse processo é explicado pelo número 
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elevado de elementos que mobilizam os mecanismos de atenção, típico das tarefas mais 

complexas. Portanto, o treinamento em tarefas que requerem atenção, além de aumentar o 

desempenho, também contribuem para diminuir a inconstância da atenção (Green & Bavelier, 

2003).   

  Não parece haver ainda evidências empíricas conclusivas para a afirmativa de que os 

jogos de computador aumentam os níveis de desempenho em outros tipos de tarefa, além 

daquelas que requerem do sujeito o emprego da atenção seletiva. Jaeggi et al. (2008), no 

entanto, recentemente avaliaram o efeito do treinamento cognitivo com um jogo de 

computador na memória operacional e os seus efeitos em outras competências cognitivas. A 

amostra foi constituída por 70 participantes com média de idade de 25,6 anos, distribuídos em 

quatro grupos experimentais. Demonstraram que ocorreram ganhos na inteligência fluida 

(Gf), mediante o treinamento e conseqüente melhora dos níveis de memória operacional, e 

que o tamanho desse efeito é dependente do tempo de treinamento (quanto mais treinamento, 

maiores serão os ganhos). Os ganhos substanciais obtidos sugerem que as propriedades 

inerentes da tarefa de treinamento são importantes no resultado final adquirido, já que pelo 

seu caráter adaptativo, ocorrem constantes ajustamentos aos níveis de dificuldade impostos 

pelas tarefas, permitindo o desenvolvimento de processos automáticos e de estratégias 

específicas para a resolução de problemas. Além disso, o procedimento proposto de 

treinamento pode ter facilitado a habilidade de controlar a atenção (Jaeggi et al., 2008).  

 O instrumento utilizado por Jaeggi et al. (2008) para o treinamento da memória 

operacional baseou-se no paradigma N-Back. Na tarefa que usa esse paradigma, estímulos 

visuais, normalmente quadrados, são apresentados seqüencialmente numa tela de computador. 

É demandado do indivíduo que responda, pressionando um botão do teclado, se o estímulo foi 

apresentado no mesmo espaço da tela em relação a n posições anteriores. Simultaneamente, 

estímulos auditivos (consoantes) são apresentados via fone de ouvido, demandando do 
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indivíduo que pressione uma tecla se o estímulo for o mesmo escutado “n” posições 

anteriores. Trata-se, desta forma, de uma tarefa adaptativa, cujo nível de dificuldade aumenta 

ou diminui, dependendo do desempenho do participante.  

 O estudo de Kane, Conway, Miura e Colflesh (2007) com 135 sujeitos pretendeu 

analisar a relação entre um teste baseado no paradigma N-Back e memória operacional. 

Verificaram que a tarefa é consistente e válida para avaliar a memória operacional, tanto 

quanto tarefas que envolvem velocidade de processamento, como é o caso do OSPAN 

(Operation Span Task), que requer dos sujeitos a solução de problemas matemáticos 

(processamento) seguidos da rememoração de algumas palavras (memória operacional) 

(Conway et al., 2005), e está associada a performance em diversos processos cognitivos 

superiores.  

 Num estudo de Jaeggi et al. (2011) que buscou verificar a consistência dos ganhos 

cognitivos em crianças com média de idade de 9,12 (DP=1,52) anos, um período de 3 meses 

após a intervenção cognitiva o grupo experimental também foi submetido uma tarefa 

fundamentada no paradigma N-Back. Concomitantemente, o grupo controle foi submetido a 

uma tarefa cognitiva (também estruturada em formato de jogo eletrônico), mas focada no 

treinamento baseado no conhecimento factual e no vocabulário do indivíduo. Os achados 

indicaram que as crianças do grupo experimental obtiveram ganhos significativos em longo 

prazo para inteligência fluida, sendo que, quanto maiores foram tais ganhos durante a 

intervenção, maiores também as diferenças após 3 meses. Os resultados sugerem ganhos 

efetivos em curto e em longo prazo a partir do treinamento empregando jogos de computador. 

 Também na pesquisa de Loosli et al. (2011), dessa vez empregando num treinamento 

cognitivo o Safari, em 66 crianças na faixa etária de 9 a 11 anos de idade, buscou-se 

investigar os efeitos de uma intervenção cognitiva voltada para o treinamento da memória 

operacional e se poderia ocorrer ganhos concomitantes em processos cognitivos que não 
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haviam sido treinados, como a habilidade de leitura. De acordo com os achados, houve 

melhora significativa na memória operacional, bem como no desempenho na leitura de 

palavras e de textos. Os autores destacam que o treinamento somente afetou as habilidades de 

leitura em razão de demandar considerável uso da memória operacional, bem como de 

conhecimento lexical. 

  Considerando que as crianças que estão jogando vídeo game reagem em resposta a 

estímulos, há uma forte relação entre games e desenvolvimento comportamental e cognitivo 

de crianças em idade escolar (Tahiroglu et al., 2010). Dados apontam para efeitos positivos 

dos jogos sobre a cognição, em especial sobre a atenção em curto prazo. Deve ser observado, 

contudo, hábitos anteriores relacionados a prática de jogar vídeo game: indivíduos que 

possuem um hábito diário não mostram melhores níveis de desempenho em tarefas que 

mensuram níveis de atenção, mas aqueles que nunca tiveram contato antes podem ter um 

rendimento cognitivo melhorado, principalmente em tarefas que requerem o uso da atenção 

(Tahiroglu et al., 2010). No estudo de Tahiroglu et al. (2010) com 101 crianças de 9 a 12 anos 

foi verificado um maior número de erros em atividades que demandavam atenção, naquelas 

crianças que tinham contato constante com jogos (34,4% dos sujeitos), em detrimento 

daquelas que nunca tiveram contato com essa mídia (11,1%). 

  A literatura é escassa quanto à relação entre a eficácia de uma intervenção cognitiva 

com jogos de computador e qualidade do sono. Em estudos anteriores há uma tentativa de 

demonstrar a influência que alguns tipos de mídia podem exercer sobre a qualidade do sono 

de crianças e adolescentes. Por exemplo, a exposição de crianças a diversas mídias (como 

televisão e jogos de computador) acarretaria efeitos negativos no comportamento do sono, tal 

como atraso do início do sono, despertares durante a noite, sono agitado e duração encurtada, 

sugerindo qualidade do sono ruim (Dworak, Schierl, Bruns & Strüder, 2007). 

Especificamente quanto aos jogos eletrônicos, estes podem assumir o papel de distratores ao 
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monopolizar a atenção das crianças. Contribuindo para esta influência, a colocação de 

computadores no quarto tem um impacto negativo no sono. Os jogos podem estimular 

crianças, na medida em que a exposição à luz brilhante da tela do computador antes de dormir 

pode desencadear alterações em seus ritmos circadianos, como por exemplo, o desequilíbrio 

na secreção dos hormônios que regulam o sono (Oka, Suzuki & Inoue, 2006). 

  Adolescentes que possuem quatro ou mais dispositivos de mídia (como computador, 

por exemplo) em seus quartos tiveram menos sono em dias da semana e nos fins de semana 

do que os adolescentes que tiveram três dispositivos ou menos. Estes adolescentes tiveram 

também uma maior probabilidade de ter cochilado na escola ou ao fazer trabalhos escolares 

em casa, pelo menos algumas vezes por semana, além de terem se sentido demasiado 

cansados ou sonolentos durante o dia (Cain & Gradisar, 2010). Considerando tal fato, a 

presença de um computador ou de um console de jogo no quarto do adolescente foi associada 

também com menos tempo na cama, tempo de sono total mais curto e níveis mais altos de 

cansaço durante o dia. Uma discrepância de mais de 1 hora nos horários de dormir entre os 

dias escolares e fins de semana e uma discrepância de mais de 2 horas no horário de acordar 

entre dias escolares e fim de semana foram associadas também com os games antes do horário 

de dormir (Cain & Gradisar, 2010). 

  No que se refere à relação entre qualidade do sono e eficiência de uma intervenção 

cognitiva, Steenari et al. (2003), num experimento com 60 crianças de 6 a 13 anos, 

procuraram avaliar a relação entre qualidade e quantidade do sono e memória operacional, 

utilizando uma tarefa baseada no paradigma N-Back. Também buscaram avaliar o rendimento 

acadêmico das crianças. Além disso, os indivíduos foram monitorados por actímetros, durante 

72 horas. Os resultados de Steenari et al. (2003) apontaram para a associação entre sono e 

memória operacional, já que latência aumentada do sono e a sua curta duração estavam 

relacionadas com a alta percentagem de erros na tarefa do paradigma N-Back. Além disso, as 
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tarefas com maior grau de complexidade foram as que tiveram mais erros na sua execução, 

em detrimento das tarefas de natureza simples.  

Em outros dois estudos muito parecidos (Wilhelm, Diekelmann & Born, 2008; 

Fischer, Wilhelm & Born, 2007), o objetivo central foi verificar possíveis relações entre o 

sono e a memória declarativa e a procedural. Em ambos, foram utilizados aparelhos de 

mensuração objetiva do sono (polissonografia) e tarefas cognitivas, numa amostra dividida 

em dois grupos, crianças e adultos, submetidos a um período de extensão do sono e a outro de 

restrição. Enquanto Fischer et al. (2007) mencionaram que algumas das funções executivas 

em situação de privação de sono são seriamente comprometidas, sobretudo o tempo de reação 

a estímulos, que sofre uma queda significativa, Wilhelm et al. (2008) apontaram para o débito 

de sono como resultado do aumento das atividades sociais, característica forte no início da 

adolescência, repercutindo sobre a qualidade das atividades desenvolvidas na rotina escolar. 

Os achados de ambos os estudos convergem para o entendimento de que, quanto maior a 

privação de sono, maior será o impacto sobre a memória e o rendimento acadêmico. 

  Conforme é possível constatar nos estudos apresentados acima, é freqüentemente 

discutida a influência que os jogos de computador exercem sobre o sono, isto é, quais os tipos 

de alterações que o sono pode apresentar em decorrência de um extenso tempo dedicado aos 

jogos de computador. Por outro lado, muito pouco tem sido discutido sobre a relação inversa: 

o impacto da qualidade do sono sobre o desempenho em jogos de computador (por exemplo, 

o treinamento cognitivo usando o paradigma N-Back). Levando em consideração o objetivo 

de avaliar o efeito da qualidade do sono na eficácia de uma intervenção que se propõe a 

treinar a memória operacional e a atenção de crianças e adolescentes, esperamos que nos 

alunos identificados com qualidade do sono ruim os ganhos obtidos com o treinamento 

cognitivo sejam restritos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODO  

 

3.1 AMOSTRA 

 

A intervenção foi realizada com alunos do quarto ano do ensino fundamental de uma 

escola pública da cidade de Natal/RN. Os alunos estudavam no turno matutino, no horário das 

7h00 às 11h30. Ao todo, a amostra foi constituída por um n de 50, dentre crianças e 

adolescentes, sendo que a média de idade verificada foi de 9,64 (DP=1,59) anos. 50% dos 

indivíduos eram do sexo masculino. 

Após empregarmos os critérios de inclusão e exclusão (descritos na próxima seção), 

obtivemos o número de indivíduos que iria compor a amostra: 42 alunos na faixa etária de 9 a 

14 anos, com média de idade de 10,43 (DP=1,23) anos, em que 52,38% dos indivíduos eram 

do sexo masculino e 47,62% eram do sexo feminino. Foram distribuídos nos grupos 

experimental e controle, sendo que 21 indivíduos foram alocados em cada grupo. 

Os responsáveis pelos alunos foram informados dos objetivos do estudo e do caráter 

eminentemente voluntário da sua participação, podendo desistir de participar a qualquer 

momento que desejassem, sem precisar de justificativa. O protocolo experimental havia sido 

aprovado anteriormente pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN (protocolo nº 100/2010) 

e os responsáveis pelos participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para participação na pesquisa (Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde) de acordo com as normas do Comitê de Ética da Instituição. 
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3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Conforme será descrito, os critérios de inclusão e exclusão auxiliaram a dimensionar a 

amostra, tornando-a representativa da população a ser estudada. Embora não tenham sido 

realizados diagnósticos clínicos pautados no uso de instrumentos específicos, foi indagado aos 

pais sobre a existência de diagnósticos de transtornos físicos nos filhos. Além disso, o 

instrumento de avaliação cognitiva (WISC) poderia apontar a presença de possíveis déficits 

cognitivos. Os participantes não-selecionados por conta dos critérios de inclusão e exclusão se 

dedicaram a outras atividades em sala de aula durante a intervenção com a amostra. 

Os critérios de inclusão utilizados no dimensionamento da amostra foram: 

• Idade entre 9 e 14 anos: dado colhido através do Questionário Sócio-Demográfico;  

• Estar freqüentando as aulas regularmente: critério verificado nas listas de freqüência do 

4° ano, cuja consulta foi disponibilizada pelos dirigentes da escola; 

• Sem histórico de uso de psicofármacos: dado colhido através do Questionário Sócio-

Demográfico. 

Os critérios de exclusão utilizados no dimensionamento da amostra foram: 

• Uso regular de psicofármacos: dado colhido através do Questionário Sócio-Demográfico. 

• Doenças cardiovasculares atuais ou no passado: dado colhido através do Questionário 

Sócio-Demográfico. 

• Diagnóstico de uma das seguintes doenças psiquiátricas: Depressão Maior, Transtorno do 

Humor Bipolar, Transtorno Psicótico, Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade: 

verificado através de consulta à ficha escolar do aluno, disponibilizada pelos dirigentes da 

escola; 

• Doenças neurológicas (por exemplo, epilepsia) atuais ou no passado: dado colhido 

através do Questionário Sócio-Demográfico. 
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• Deficiências sensoriais e/ou motoras sérias: verificado através de consulta à ficha escolar 

do aluno, disponibilizada pelos dirigentes da escola; 

• Déficits cognitivos: critério verificado através de análise preliminar dos resultados do 

psicoteste WISC, empregado para avaliar o desempenho cognitivo. 

 

3.3 ALOCAÇÃO DOS PARTICIPANTES AOS GRUPOS DE PESQUISA 

 

 A alocação dos participantes ao grupo experimental e controle foi realizada de forma 

aleatória, por sorteio. A alocação aleatória é o padrão-ouro para estudos desta natureza e 

permite a realização de inferências mais robustas com relação aos efeitos da qualidade do 

sono na intervenção cognitiva. 

 A estratégia de alocação empregada foi a randomização, do tipo permutada em blocos. 

Esta é uma técnica usada freqüentemente para garantir uma distribuição igual do número de 

participantes nos grupos de estudo. Neste caso, a randomização é feita em blocos de tamanho 

pré-determinado. Na prática, a randomização foi realizada pela obtenção de uma seqüência 

aleatória de números, em duas colunas, obtida em endereço eletrônico especializado 

(Research Randomizer, s/d). Seguindo tal seqüência, os sujeitos foram alocados aos grupos 

com intervenção cognitiva (experimental) e sem a intervenção cognitiva (controle). 

 

3.4 A INTERVENÇÃO 

 

 A intervenção para o grupo experimental, operacionalizada por dois pesquisadores 

instalados na escola, consistiu no treinamento da memória operacional por 30 minutos, 5 dias 

por semana, por um período de 6 semanas, utilizando duas tarefas de treinamento cognitivo 

instaladas em netbooks: Safari e Brain Workshop (baseada no paradigma N-Back). O Safari 
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cumpriu o papel de atividade de aquecimento, preparando os sujeitos para a tarefa seguinte. 

Por isso, foi definido um tempo de 10 minutos diários de treinamento com o Safari e 20 

minutos de treinamento com o Brain Workshop. Vale destacar que, antes de ter início o 

período propriamente dito de intervenção foram reservados três dias para orientação sobre o 

uso dos programas pelos indivíduos.  

O jogo Safari faz parte de um pacote de tarefas cognitivas chamado de Brain Twister, 

elaborado pelo Departamento da Universidade de Berna, na Suíça, que permite o treinamento 

cognitivo da memória operacional (Buschkuehl, Jaeggi, Kobel & Perrig, 2008). O Safari, 

tarefa especialmente desenvolvida para crianças e adolescentes, consistiu na apresentação de 

uma seqüência de animais, sendo solicitado ao indivíduo que apontasse a posição na qual as 

figuras foram mostradas: normal ou invertida. Em seguida, foi mostrada outra tela em que foi 

solicitado para o indivíduo apontar na seqüência correta quais os animais que apareceram na 

tela anterior. O erro na tarefa foi considerado em duas situações: clicando na figura errada ou 

demorando um tempo superior a 3 segundos para responder. Quando ocorria o acerto, surgia 

na tela uma maçã, que representava o feedback da atuação na tarefa cognitiva. Como se trata 

de uma tarefa adaptativa, o nível de dificuldade aumentava conforme o indivíduo avançava 

nas tarefas e, ao mesmo tempo, este poderia sofrer um decréscimo mediante uma atuação 

abaixo das expectativas. 

 Já o Brain Workshop, software livre disponível na Web (Hoskinson & Toomim, 

2008), consistiu numa série de estímulos visuais (normalmente quadrados) apresentados na 

tela do computador, demandando que o indivíduo indicasse se um determinado estímulo foi o 

mesmo apresentado em n posições anteriores (em que o n foi um valor pré-estabelecido, 

geralmente 1, 2 ou 3 posições). A forma dual seguiu o mesmo princípio, com o acréscimo do 

estímulo auditivo que, junto do visual, foram apresentados simultânea e sequencialmente 

(Jaeggi et al., 2008). Semelhante ao Safari, o nível de dificuldade também aumentava, 
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representado pelo número de posições entre os estímulos quando o indivíduo avançava na 

tarefa, ao obter um escore superior a 80% na sessão. Da mesma forma, o nível de desempenho 

poderia diminuir desde que o escore de rendimento ficasse abaixo de 50%. Nas duas tarefas 

foi necessária a evocação seqüencial de estímulos apresentados anteriormente. Em outras 

palavras, tanto a atenção com a memória operacional foram requeridas para a realização das 

atividades.  

Os indivíduos do grupo controle, por outro lado, receberam uma intervenção 

diferenciada por um período diário de 30 minutos, 5 dias por semana, durante 6 semanas, 

baseada no uso da ferramenta paint. O paint é um software utilizado para a criação de 

desenhos simples e também para a edição de imagens, que está incluso como um acessório no 

sistema operacional Windows, da Microsoft. A tarefa consistiu na reprodução de obras de arte 

projetadas contra um fundo branco através do uso de aparelho de multimídia (ver Anexo B). 

A opção pelo programa foi justificada pelo fato de não ser uma tarefa adaptativa como o 

Brain Workshop. Elas também passaram por um período de 3 dias em que explicamos as 

instruções de uso do programa (não inclusos no período de 6 semanas da intervenção).  

 

3.5 ESTUDO PILOTO ANTES DA INTERVENÇÃO 

 

Com o intuito de adequar os procedimentos da pesquisa a possíveis problemas que 

pudessem ocorrer durante a coleta de dados, efetuamos um estudo piloto antes da coleta, 

realizado numa outra escola pública da cidade. Após a assinatura de toda a documentação 

necessária (Termos de Consentimento Livre e Esclarecido, incluindo os objetivos da 

intervenção e do estudo como um todo) efetuamos o planejamento. 

Durante um dia de aula, no turno da manhã, recrutamos um total de 10 crianças do 4º 

ano do ensino fundamental (média de idade de 9 anos) de forma aleatória e as convidamos a 
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participarem do estudo. Cinco das crianças compuseram o grupo controle e as outras cinco, o 

grupo experimental. Numa sala especialmente preparada, com netbooks também preparados 

para a intervenção, submetemos o primeiro grupo aos mesmos procedimentos previstos para o 

grupo controle, com o programa paint. Quanto ao grupo experimental, apresentamos as 

tarefas cognitivas Safari e Brain Workshop (também precedido das explicações cabíveis). A 

duração total da coleta do estudo piloto foi de aproximadamente 40 minutos para cada grupo. 

  Após a intervenção (que foi gravada em vídeo), procedemos à identificação e análise 

do estudo piloto. A partir daí realizamos algumas mudanças, como por exemplo, a escolha 

pelo software Brain Workshop (interface mais fácil de compreender), assim como o aumento 

do tempo diário de intervenção, que passou de 15 minutos para 30 minutos diários 

(considerando o número de jogos aos quais as crianças seriam submetidas e o aproveitamento 

do tempo para o treinamento cognitivo). 

 

3.6 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 

 

Antes de iniciar a fase experimental na escola agendamos uma reunião com os pais 

para a apresentação dos objetivos da pesquisa e assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido. Na etapa seguinte, enviamos aos responsáveis dos alunos um questionário 

socioeconômico, a fim de traçar o perfil da amostra. Posteriormente, agendamos uma nova 

reunião na escola com os pais para a aplicação dos protocolos que avaliaram o sono das 

crianças. Uma vez que todos estiveram reunidos, procedemos a aplicação grupal e explicação 

do diário de sono, que foi levado para casa, sendo que os pais tiveram a oportunidade de a 

qualquer momento esclarecer dúvidas junto aos aplicadores. Os protocolos de pesquisa de 

avaliação do sono, seguidos de suas devidas instruções foram: 
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• Ficha de sono: continha questões que caracterizaram a amostra quanto a alguns dados 

mais específicos, tais como, presença de distúrbios relacionados ao sono, ocorrência de 

cochilos durante o dia, uso de medicamentos, dentre outras questões; 

• Diário do sono: este instrumento, durante o período estimado para coleta de dados, 

avaliou quantitativamente o sono através do registro dos horários de dormir e de acordar, bem 

como de outros dados pertinentes. Ele foi preenchido em dois momentos ao longo da 

intervenção: durante quinze dias, correspondendo às duas primeiras semanas de intervenção 

(de um total de seis semanas), mais outros quinze dias, que corresponderam às duas últimas 

semanas de intervenção (neste período, os diários foram enviados aos pais através dos 

próprios estudantes, uma vez que a reunião de orientação quanto ao preenchimento de tais 

protocolos já havia realizada antes do início da intervenção); 

• Questionário sobre Comportamento do Sono: de Cortesi, Giannotti e Ottaviano (1999) e 

validado no estudo de Batista e Nunes (2006) para amostras brasileiras formadas por crianças 

e adolescentes, avaliou o comportamento do sono baseado nas últimas 6 semanas. Cada item 

foi numerado com escores que valiam de 1 a 5. A somatória desses escores equivalia a uma 

pontuação que variava de 26 a 130: quanto maior o escore, maior o número de problemas do 

sono e, conseqüentemente, pior a qualidade do sono. Este protocolo foi aplicado apenas uma 

única vez, antes do início da intervenção, já que poderia ser analisado como medida 

duradoura e fidedigna do comportamento de sono, a partir de dados colhidos sobre a rotina do 

indivíduo. Assim sendo, foi importante na identificação de problemas relacionados à 

qualidade do sono, dificuldades para adormecer, latência, influência dos pais nos horários e 

sonolência excessiva. 

Para avaliar a competência cognitiva dos participantes antes e depois da intervenção 

utilizamos a Escala de Inteligência Wechsler para Crianças em sua terceira edição (WISC-III), 

instrumento clínico, de aplicação individual, que avalia a capacidade intelectual de crianças. 
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O WISC-III é composto por 13 subtestes adaptados para a amostra brasileira, organizados em 

dois grupos: Verbais e de Execução, que são aplicados nas crianças em ordem alternadas, ou 

seja, um subteste de Execução e depois um subteste Verbal e vice-versa (Cruz, 2005).  

Os Subtestes Verbais são compostos pelos itens: Informação, Semelhanças, 

Aritmética, Vocabulário, Compreensão e Dígitos, enquanto os subtestes de Execução são 

formados pelos itens: Completar Figuras, Código, Arranjo de Figuras, Cubos, Armar Objetos, 

Procurar Símbolos e Labirintos. Três dos subtestes mencionados são suplementares (Dígitos, 

Procurar Símbolos e Labirintos), isto é, são geralmente usados quando está impossibilitada a 

aplicação de algum dos subtestes obrigatórios. Não aplicamos Labirintos por não ter sido 

validado para a amostra brasileira, até o presente momento. Assim, foram avaliados diferentes 

aspectos da inteligência, sendo o desempenho das crianças nesses subtestes resumidos em três 

medidas que ofereceram estimativas da capacidade intelectual das mesmas, a saber: QI 

Verbal, de Execução e Total (Cruz, 2005), sendo que nossa análise foi direcionada para as 

duas últimas, por avaliarem os processos cognitivos abordados no presente estudo (memória 

operacional, atenção e visuoespacialidade). 

As análises também focaram nos subtestes Dígitos, que mede a retenção da memória 

imediata (Dígitos na Ordem Direta) e a capacidade de reversibilidade (Dígitos na Ordem 

Indireta); Aritmética, que mede memória operacional e concentração; Código, que avalia 

velocidade de processamento; Procurar Símbolos, que avalia atenção e concentração; 

Completar Figuras, que avalia reconhecimento, memória visual, organização do raciocínio, 

interesse e atenção ao ambiente, concentração e percepção das relações todo-parte; e Cubos, 

que também avalia capacidade de manejar formas e processamento visual (Cruz, 2005). O 

motivo de se optar por tais subtestes também diz respeito aos processos cognitivos analisados 

no nosso estudo.  
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O WISC-III oferece também estimativas de quatro escores opcionais de índices 

fatoriais. Os escores permitem uma interpretação baseada na correlação de mais de um teste e, 

por isso, mais completa do que ao considerar os testes separadamente. O índice Compreensão 

Verbal reflete o conhecimento verbal adquirido e o processo mental necessário para responder 

às questões (raciocínio verbal). O índice Organização Perceptual consiste na medida do 

raciocínio não-verbal, raciocínio fluido, atenção para detalhes e integração visuo-motora 

(integração entre percepção visual e comportamento motor). Resistência à Distração está 

dentro do domínio verbal e depende de memória auditiva e processamento seqüencial, 

avaliando concentração e memória operacional. Finalmente, Velocidade do Processamento 

reflete a velocidade psicomotora e velocidade mental para resolver problemas não verbais, 

avaliando, também, a capacidade de planejar, organizar e desenvolver estratégias (Cruz, 

2005). Focamos a análise nos índices Organização Perceptual e Resistência à Distração por 

abrangerem os subtestes supracitados que foram analisados.  

Analisamos, ainda, o índice OP-SCAD. Este índice alternativo separa os testes 

visuoespaciais daqueles que envolvem memória operacional e velocidade de processamento. 

Escores entre 9 e 12 pontos são indicativos de deficiências na aprendizagem e na atenção 

(Kaufman, 1994). As tabelas abaixo apresentam a organização dos subtestes do WISC-III. 
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Tabela 1 

Subtestes, Escalas e Índices Fatoriais que compõem o WISC-III 

Subtestes 

Verbais 

Subtestes de 

Execução 
Escalas de QI Índices Fatoriais 

Informação Completar Figuras QI Verbal Compreensão Verbal 

Semelhanças Código QI de Execução Organização Perceptual 

Aritmética Arranjo de Figuras QI Total Resistência à Distratibilidade  

Vocabulário Cubos  Velocidade de Processamento  

Compreensão Armar Objetos   

Dígitos* Procurar Símbolos*   

 Labirintos*   

* Subtestes suplementares 

 

 

Tabela 2 

Subtestes do WISC-III organizados de acordo com os Índices Fatoriais 

Compreensão Verbal Organização Perceptual 
Resistência à 

Distratibilidade 

Velocidade de 

Processamento 

Informação Completar Figuras Aritmética Códigos 

Semelhança Arranjo de Figuras Dígitos Procurar Símbolos 

Vocabulário Cubos   

Compreensão Armar Objetos   

 

 

Após o período anterior à intervenção, voltado para a primeira aplicação do WISC, a 

intervenção cognitiva foi operacionalizada. Foi realizada em duas salas da escola (uma para 

cada grupo), especialmente adaptadas para esta finalidade, cada uma com os netbooks e seus 

respectivos softwares instalados. Três dias iniciais foram direcionados às orientações 

necessárias para o manejo dos jogos eletrônicos e do software de desenho, para só então ser 
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dado início ao período de 6 semanas de intervenção. Esta ocorria diariamente às 7h30min, 

antes do início das aulas.  

 

3.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Usamos o teste de Kolmogorov-Sminorv para verificar a normalidade dos dados 

coletados. Realizamos, ainda, análises descritivas (freqüências, médias e desvio-padrão) 

através da utilização do SPSS, Statistical Package for the Social Sciences (versão 17.0).  

Com o objetivo de comparar as médias das variáveis do WISC e de sono que seguem 

distribuição normal (considerando as comparações entre o grupo experimental e o grupo 

controle, tanto na pré como na pós-intervenção), usamos o Teste t de Student para amostras 

independentes e o Teste t de Student para amostras pareadas, ambos com ajuste de 

Bonferroni. Segundo Hair, Anderson, Tatham e Black (2005), o ajuste de Bonferroni é uma 

técnica para ajustar o nível de significância selecionado para controle da incidência de erro do 

tipo I. 

Em razão do n ser menor que 20 na pós-intervenção e, por isso, não haver normalidade 

para as variáveis de sono nesse período, usamos o Teste Não-Paramétrico de U de Mann-

Whitney para a comparação de grupos independentes. O teste foi mesmo na análise 

envolvendo os indivíduos que participaram dos dois momentos da avaliação de sono (n = 17). 

Ainda para as variáveis de sono, ao fazer as comparações entre o início e o término da 

intervenção, empregamos o Teste de Wilcoxon para amostras pareadas. Segundo Siegel 

(1975), os testes Não-Paramétricos apenas exigem que a escala dos dados seja ao menos 

ordinal sem supor qualquer distribuição de probabilidade dos dados ou restrição ao tamanho 

da amostra, diferentemente dos testes paramétricos. Em todas as tabelas que apresentam 

diferenças estatísticas é destacado também o tamanho do efeito, através do d de Cohen. 
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Com o objetivo de comparar o desempenho dos alunos nos jogos nos dias 1, 15 e 30 

usamos a ANOVA Medidas Repetidas com o teste post-hoc de Bonferroni para comparações 

múltiplas. Para que fosse alcançado tal intento, interpolamos as médias de desempenho nos 

jogos, isto é, naqueles dias em que os alunos faltaram à intervenção, não obtendo médias de 

desempenho válidas, estimamos as médias a partir daquelas já existentes.  

Com o objetivo de sumarizar o desempenho dos alunos ao longo dos 30 dias nos dois 

jogos, usamos a técnica estatística multivariada de Análise de Componentes Principais (ACP). 

Segundo Mingoti (2005), o objetivo principal da ACP é explicar a estrutura de variabilidade 

de um vetor através da construção de combinações lineares das variáveis originais, ou seja, as 

informações contidas nas p variáveis originais são substituídas pelas informações contidas nos 

k (k<p) componentes principais. Em outras palavras, visa a redução, eliminação de 

sobreposições e a escolha das formas mais representativas de dados a partir de combinações 

lineares de variáveis originais. A qualidade da aproximação depende do número de 

componentes principais mantidas, sendo que um pequeno número de componentes explica 

grande parte da variabilidade total dos dados, e pode ser medida através da avaliação da 

proporção de variância total explicada pelas componentes. 

Então, obtivemos dois escores por aluno para representar os desempenhos globais nos 

dois jogos, sendo que cada escore representou o desempenho do aluno, por jogo, ao longo dos 

30 dias. A partir dos escores usamos a correlação de Spearman com o objetivo de estudar as 

relações entre os desempenhos dos alunos nos jogos com o desempenho no WISC e a 

qualidade do sono.  

A seguir elencamos os grupos de comparações (experimental e controle), em relação 

aos momentos de avaliação (pré, pós, dentre outros), bem como as variáveis analisadas: 
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1) Grupos de comparações 

 

a) Pré-Intervenção (WISC) 

• Grupo experimental e grupo controle 

b) Pós-Intervenção (WISC) 

• Grupo experimental e grupo controle 

c) Grupo experimental (WISC) 

• Pré e pós-intervenção  

d) Grupo controle (WISC) 

• Pré e pós-intervenção  

e) Quinze primeiros dias (análise do sono) 

• Grupo experimental e grupo controle 

f) Quinze últimos dias (análise do sono) 

• Grupo experimental e grupo controle 

g) Grupo experimental (análise do sono) 

• Quinze primeiros e quinze últimos dias  

h) Grupo controle (análise do sono) 

• Quinze primeiros e quinze últimos dias  

i) Trinta dias (análise do sono); [consideramos como um único período de análise] 

• Grupo experimental e grupo controle 

 

2) Variáveis 

 

a) WISC (escores) 

• Completar Figuras 
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• Código 

• Aritmética 

• Cubos 

• Procurar Símbolos 

• Dígitos 

• Dígitos (Ordem Direta) 

• Dígitos (Ordem Indireta) 

• Organização Perceptual 

• Resistência à Distração 

• QI de Execução 

• QI Total 

• OP-SCAD 

b) Sono 

• Escores de comportamento do sono 

• Horário de início do sono (semana) 

• Duração do sono (semana) 

• Irregularidade do sono (semana) 

• Horário de início do sono (fim de semana) 

• Duração do sono (fim de semana) 

• Irregularidade do sono (fim de semana) 

c) Jogos (níveis e índices) 

• Níveis no 1º dia de intervenção (Safari) 

• Níveis no 15º dia de intervenção (Safari) 

• Níveis no 30º dia de intervenção (Safari) 

• Níveis no 1º dia de intervenção (Brain Workshop) 
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• Níveis no 15º dia de intervenção (Brain Workshop) 

• Níveis no 30º dia de intervenção (Brain Workshop) 

• Índice 01 (Brain Workshop) 

• Índice 02 (Safari) 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

De acordo com o Questionário Sócio-Demográfico enviado aos pais para 

preenchimento (ver Tabela 3), os indivíduos da amostra possuíam idade média de 10,43 

(DP=1,23) anos, e 52,38% eram indivíduos do sexo masculino e 47,62% do sexo feminino. 

Em 77,8% das famílias a renda mensal familiar foi de até 1 salário mínimo e 36,1% 

utilizavam o transporte escolar oferecido pela Prefeitura. A Tabela 3 apresenta as variáveis 

socioeconômicas da amostra, e é possível constatar as baixas condições socioeconômicas das 

famílias e o baixo nível de instrução dos responsáveis pelas crianças. 

 

Tabela 3 

Características sócio-demográficas dos indivíduos que compuseram a amostra 

Variáveis sócio-demográficas  Categorias % 

Gênero 
Masculino 52,38 

Feminino 47,62 

Renda Familiar 

Até 1 salário mínimo 

Entre 1 e 2 salários 

Mais de 2 salários mínimos 

77,8 

16,7 

2,8 

Número de pessoas que 

moram com a criança 

1 a 3 pessoas 16,7 

4 a 6 pessoas 55,6 

7 a 9 pessoas 16,7 

Mais de 10 pessoas 8,4 

Meio de transporte para a escola 

A pé 58,3 

Ônibus 36,1 

Outro 2,8 

  Continua 
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Responsável financeiro 

Pai 22,2 

Mãe 27,8 

Pai e Mãe 25,0 

Avós 16,7 

Outros 5,6 

Estado civil do pai 

Casado 38,9 

Solteiro 30,6 

Separado 13,9 

Outros 13,9 

Estado civil da mãe 

Casado 33,3 

Solteiro 41,7 

Separado 11,1 

Outros 11,2 

Escolaridade do pai 

Sem Escolaridade 11,1 

Ensino Fundamental Incompleto 47,3 

Ensino Fundamental Completo 11,2 

Ensino Médio Completo 11,2 

Ensino Superior Completo 8,4 

 
Sem Escolaridade 5,6 

Ensino Fundamental Incompleto 58,3 

Escolaridade da mãe 

 

 

Ensino Fundamental Completo 22,2 

Ensino Médio Completo 5,6 

Ensino Superior Completo 2,8 

 

 

Com relação ao acesso aos meios de comunicação, 88,9% das famílias possuíam em 

suas casas no mínimo uma televisão e 80,6% possuíam no mínimo um aparelho de DVD. 

Além disso, 16,7% dos indivíduos possuíam vídeo game e 8,3% possuíam computador, 

incluindo os computadores com acesso à Internet (ver Tabela 4). Vale destacar que 52,8% 

freqüentavam Lan Houses, sendo que a maior parte, com a finalidade de acessar jogos 

eletrônicos ou sites de relacionamento. Portanto, apesar da maioria das famílias não possuir 
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computadores, os alunos já utilizavam as tecnologias informacionais através de outros meios, 

como Lan Houses e aulas de informática na escola.  

 

Tabela 4 

Aparelhos eletrônicos usados nas famílias dos indivíduos que compuseram a amostra 

Aparelhos Quantidade % 

Televisor 

0 5,6 

1 47,2 

2 27,8 

A partir de 3 13,9 

DVD Player 

0 13,9 

1 61,1 

2 16,7 

3 2,8 

Telefone celular 

0 11,1 

1 44,4 

2 19,4 

A partir de 3 19,4 

Vídeo game 
Sim 16,7 

Não 75,0 

Computador 
Sim 8,3 

Não 86,1 

 

 

4.2 AVALIAÇÃO DO WISC NOS GRUPOS EXPERIMENTAL E CONTROL E: PRÉ-

INTERVENÇÃO 

 

  Na pré-intervenção, conforme se pode constatar na Tabela 5, os escores constatados 

nas Escalas de Execução e Total ficaram abaixo do esperado para a faixa etária em ambos os 
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grupos avaliados. Os dados sugerem que antes da intervenção os indivíduos dos grupos 

experimental e controle possuíam um desempenho limítrofe em QI. 

  Quanto ao desempenho nos subtestes, embora o escore alcançado pelos indivíduos do 

grupo experimental no subteste Dígitos tenha ficado dentro da média, no subteste Completar 

Figuras ficou abaixo das expectativas. O desempenho médio esperado é de 8 pontos 

(Kaufman, 1994). As médias verificadas para os subtestes Código, Aritmética e Cubos 

também foram abaixo do esperado. Os indivíduos do grupo controle também obtiveram 

desempenho aquém do esperado nos subtestes Completar Figuras, Código, Aritmética, Cubos 

e Dígitos. Os achados demonstram que os grupos eram homogêneos antes da intervenção com 

relação ao WISC, ambos com desempenho abaixo da média em tarefas que demandavam o 

uso de raciocínio espacial, memória operacional, atenção, concentração e velocidade para 

responder a estímulos. 

  Com relação aos índices fatoriais, verificamos que as médias apontam um desempenho 

de nível médio inferior para ambos os grupos nos índices Organização Perceptual e 

Resistência à Distração. Tais achados corroboram aqueles verificados nos subtestes, 

sugerindo também déficits de desempenho similares para ambos os grupos em tarefas em que 

há aplicação da memória operacional e da visuoespacialidade, antes do início da intervenção.  

  As médias verificadas para o perfil OP-SCAD, que analisa a presença de dificuldades 

de aprendizagem, também ficaram abaixo do esperado. Os dados sugerem um desempenho 

inferior em visuoespacialidade, em ambos os grupos. 

  A homogeneidade dos grupos antes da intervenção foi confirmada pelo Teste t de 

Student para amostras independentes e pelo d de Cohen. O teste não revelou diferenças 

significativas para os grupos experimental e controle em nenhuma das variáveis analisadas. 

Os dados sugerem que não houve variações significativas entre os dois grupos para os 

processos cognitivos de memória operacional, atenção e visuoespacialidade. 
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Tabela 5 

Médias de pontos e diferenças estatísticas obtidas pelos indivíduos dos grupos experimental e 

controle nos principais subtestes, índices fatoriais e escalas do WISC, na pré-intervenção 

Variáveis 
Grupo Experimental Grupo Controle 

p d 
Média DP Média DP 

Pontos Ponderados       

Completar Figuras 5,29 3,68 7,71 3,20 0,03 -0,70 

Código 6,81 3,91 5,38 3,11 0,20 0,41 

Aritmética 7,62 2,76 6,57 3,43 0,28 0,34 

Cubos 7,57 3,09 7,05 3,23 0,59 0,16 

Procurar Símbolos 9,19 3,09 8,38 4,98 0,53 0,20 

Dígitos 8,57 4,39 7,09 2,83 0,20 0,41 

Dígitos (Ordem Direta) 6,86 2,43 6,19 1,44 0,29 0,35 

Dígitos (Ordem Indireta) 3,29 1,90 2,67 1,53 0,25 0,36 

Índices Fatoriais       

Organização Perceptual 26,75 11,62 28,20 12,36 0,70 -0,12 

Resistência à Distração 16,00 6,51 13,30 5,57 0,17 0,45 

Escalas       

QI de Execução 33,50 14,48 33,80 13,92 0,95 -0,02 

QI Total 66,40 27,66 62,00 23,26 0,59 0,17 

Perfis       

OP-SCAD -59,90 11,04 -50,63 13,49 0,02 -0,76 
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4.3 AVALIAÇÃO DO SONO 

 

4.3.1 Primeiros quinze dias da intervenção 

 

De acordo com as Figuras 1 e 2, o escore médio de comportamento do sono do grupo 

experimental foi de 53,76 (DP=14,96) pontos, enquanto o grupo controle obteve uma média 

de 61,19 (DP=12,82). Levando em consideração o ponto de corte de 58 pontos estabelecido 

por Batista e Nunes (2006) em seu estudo, os valores de comportamento do sono apresentam 

uma tendência para qualidade do sono ruim no grupo controle. Não identificamos diferenças 

significativas entre os escores de comportamento do sono nos dois grupos (t = -1,73, p = 0,09, 

d = -0,53), demonstrando que, apesar dos valores de comportamento do sono do grupo 

controle terem sido maiores, não se constituiu em níveis de qualidade do sono ruim 

significativamente maiores em relação ao outro grupo. 

Nos primeiros quinze dias de avaliação do sono, 73,81% dos diários foram devolvidos, 

o que equivale à participação efetiva de 31 indivíduos para a análise de dados. Ainda 

conforme as Figuras 1 e 2, os dados sugerem que os indivíduos dos grupos experimental e 

controle dormiram mais de 8 horas diárias, com horário de sono por volta das 22 horas, além 

de não ter sido detectada irregularidade do sono. Esse achado vale tanto para os dias 

escolares, como para os fins de semana.  
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Figura 1. Dados médios das variáveis de sono dos indivíduos do grupo experimental, nos 

primeiros quinze dias de intervenção. HD: horário de dormir (hh:mm); DS: duração do sono 

(h); IS: irregularidade do sono (min); QSC: Questionário de Comportamento do Sono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dados médios das variáveis de sono dos indivíduos do grupo controle, nos 

primeiros quinze dias de intervenção. HD: horário de dormir (hh:mm); DS: duração do sono 

(h); IS: irregularidade do sono (min); QSC: Questionário de Comportamento do Sono.  

13:12 15:36 18:00 20:24 22:48 1:12 3:36

Médias  de sono do grupo experimental

Dias escolares

Fim de semana

Semana
Horário de dormir (hh:mm): 21:37 (DP=0:59)
Duração (h): 8,91 (DP=1,08)
Irregularidade (min): 42

Fim de Semana
Horário de dormir (hh:mm): 21:52 (DP=0:57)
Duração (h): 9,03 (DP=1,79)
Irregularidade (min): 32

QCS: 53,76 (DP=14,96)
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Semana
HD: 21:37 (DP=0:59)
DS: 8,91 (DP=1,98)
IS: 42

Fim de Semana
HD: 21:52 (DP=0:57)
DS: 9,03 (DP=1,79)
IS: 32

QCS: 53,76 (DP=14,96)

Dados médios das variáveis de sono do grupo experim ental  
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Médias  de sono do grupo controle

Dias escolares

Fim de semana

Semana
Horário de dormir (hh:mm): 21:53 (DP=1:01)
Duração (h): 8,64 (DP=0,9)
Irregularidade (min): 35

Fim de Semana
Horário de dormir (hh:mm): 22:00 (DP=1:05)
Duração (h): 9,87 (DP=1,35)
Irregularidade (min): 33

QCS: 61,19 (DP=12,82)
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Semana
HD: 21:53 (DP=1:01)
DS: 8,64 (DP=0,9)
IS: 35

Fim de Semana
HD: 22:00 (DP=1:05)
DS: 9,87 (DP=1,35)
IS: 33

QCS: 61,19 (DP=12,82)

Dados médios das variáveis de sono do grupo control e 
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Entretanto, não constatamos diferenças significativas nos primeiros quinze dias de 

avaliação do sono entre os dois grupos nos horários de início do sono durante a semana e no 

fim de semana, e também na duração do sono durante a semana e no fim de semana. Os dados 

sugerem que os indivíduos do grupo experimental e do grupo controle dormiram em horários 

e com duração similares (ou seja, dormiram bem e com regularidade), tanto nos dias escolares 

como nos fins de semana.  

 

4.3.2 Últimos quinze dias da intervenção 

 

 

Os dados apresentados a seguir dizem respeito aos últimos quinze dias de avaliação. 

Desta forma, 42,86% dos diários de sono foram devolvidos, equivalendo à participação 

efetiva de apenas 18 indivíduos. 

Os dados do grupo experimental e controle (conforme Figuras 3 e 4) apontam para um 

padrão de sono regular, com boa duração (dormiram mais de 8 horas diárias) e horário 

adequado de dormir (horário de sono por volta das 22 horas) para ambos os grupos. Esse 

achado vale tanto para os dias escolares como para os fins de semana. 
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Figura 3. Dados médios das variáveis de sono dos indivíduos do grupo experimental, nos 

quinze últimos dias de intervenção. HD: horário de dormir (hh:mm); DS: duração do sono (h); 

IS: irregularidade do sono (min). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Dados médios das variáveis de sono dos indivíduos do grupo controle, nos quinze 

últimos dias de intervenção. HD: horário de dormir (hh:mm); DS: duração do sono (h); IS: 

irregularidade do sono (min). 

15:36 18:00 20:24 22:48 1:12 3:36
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Fim de semana

Semana
Horário de dormir (hh:mm): 21:09 (DP=0:56)
Duração (h): 9,09 (DP=0,99)
Irregularidade (min): 55

Fim de Semana
Horário de dormir (hh:mm): 21:09 (DP=0:42)
Duração (h): 10,23 (DP=1,45)
Irregularidade (min): 38
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Semana
HD: 21:09 (DP=0:56)
DS: 9,09 (DP=0,99)
IS: 55

Fim de Semana
HD: 21:09 (DP=0:42)
DS: 10,23 (DP=1,45)
IS: 38

Dados médios das variáveis de sono do grupo experim ental  
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Médias de sono do grupo controle

Dias escolares

Fim de semana

Semana
Horário de dormir (hh:mm): 21:33 (DP=0:56)
Duração (h): 8,32 (DP=0,91)
Irregularidade (min): 58

Fim de Semana
Horário de dormir (hh:mm): 22:09 (DP=0:55)
Duração (h): 10,04 (DP=1,78)
Irregularidade (min): 36
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Semana
HD: 21:33 (DP=0:56)
DS: 8,32 (DP=0,91)
IS: 58

Fim de Semana
HD: 22:09 (DP=0:55)
DS: 10,04 (DP=1,78)
IS: 36

Dados médios das variáveis de sono do controle  
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De acordo como Teste U de Mann-Whitney (e o d de Cohen), não verificamos 

diferenças significativas entre os dois grupos, em nenhuma das variáveis de sono analisadas. 

Isso sugere que as médias de horário de início, duração e irregularidade do sono foram 

equivalentes nos dois grupos. 

 

4.3.3 Diferenças entre os dois momentos da avaliação do sono 

 

 Empregou-se o Teste de Wilcoxon para verificar se havia diferenças significativas 

entre o início e o término da intervenção nas variáveis de sono para os grupos experimental e 

controle. Em ambos os grupos, não identificamos diferenças significativas entre o período 

inicial e o período final em nenhuma das variáveis de sono (ver Tabela 6). Este achado sugere 

que o sono dos indivíduos não sofreu alterações significativas ao término da intervenção, se 

comparado ao início, permanecendo regular e com duração adequada. 
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Tabela 6 

Dados médios das variáveis de sono dos indivíduos do grupo experimental e diferenças 

estatísticas entre os quinze primeiros e os quinze últimos dias de intervenção. 

Variáveis 
Início (Intervenção) Término (Intervenção) p d 

Média DP Média DP   

       

Horário de Início DS (hh:mm) 21:37 00:59 21:09 00:56 1,00 0,04 

Duração do Sono DS (h) 8,91 1,08 9,09 0,99 0,33 -0,51 

Irregularidade DS (min) 42 22 55 48 0,21 0,57 

Horário de Início FD (hh:mm) 21:52 00:57 21:09 00:42 0,13 -1,50 

Duração do Sono FD (h) 9,03 1,79 10,23 1,45 0,01 0,35 

Irregularidade FD (min) 32 28 38 27 0,17 0,52 

Nota. DS: dias da semana; FD: fins de semana; hh:mm: horas e minutos; h: valor numérico 

para horas; min: valor numérico para minutos. 
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Tabela 7 

Dados médios das variáveis de sono dos indivíduos do grupo controle e diferenças 

estatísticas entre os quinze primeiros e os quinze últimos dias de intervenção. 

Variáveis 
Início (Intervenção) Término (Intervenção) p d 

Média DP Média DP   

       

Horário de Início DS (hh:mm) 21:53 01:01 21:33 00:56 0,77 0,17 

Duração do Sono DS (h) 8,64 0,90 8,32 0,91 0,05 0,77 

Irregularidade DS (min) 35 22 58 30 0,03 0,33 

Horário de Início FD (hh:mm) 22:00 01:05 22:09 00:55 0,26 -0,28 

Duração do Sono FD (h) 9,87 1,35 10,04 1,78 0,40 0,70 

Irregularidade FD (min) 33 28 36 24 0,57 0,04 

Nota. DS: dias da semana; FD: fins de semana; hh:mm: horas e minutos; h: valor numérico 

para horas; min: valor numérico para minutos. 

 

4.3.4 Indivíduos que participaram apenas dos dois momentos 

 

 Levando em consideração que o número de respondentes do diário de sono foi menor 

nos últimos quinze dias de avaliação, em relação aos quinze primeiros, realizamos também a 

análise das médias obtidas apenas pelos indivíduos que participaram da avaliação do sono 

nesses dois momentos. Nesse sentido, 17 indivíduos (40,48%) devolveram os diários de sono 

respondidos nos períodos que corresponderam aos quinze primeiros e aos quinze últimos dias 

de avaliação do sono, correspondendo a um total de 30 dias analisados. 

Os dados obtidos pelo diário de sono (conforme Figuras 5 e 6) sugerem que os 

indivíduos dos dois grupos dormiram na semana mais de 8 horas diárias, com horário de sono 

iniciando um pouco antes das 22 horas. Verificando a variância nos horários de início do sono 
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(valores de desvio-padrão), foi possível constatar que não se tratou de um valor alto, 

indicando regularidade do sono, tanto durante a semana, como durante os fins de semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Dados médios das variáveis de sono dos indivíduos do grupo experimental, 

avaliadas durante trinta dias. HD: horário de dormir (hh:mm); DS: duração do sono (h); IS: 

irregularidade do sono (min). 
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Médias de sono do grupo experimental

Dias escolares

Fim de semana

Semana
HD: 21:18 (DP=0:47)
DS: 8,88 (DP=0,87)
IS: 57

Fim de Semana
HD: 21:18 (DP=0:33)
DS: 9,67 (DP=1,65)
IS: 45

15:00 18:00 21:00 00:00 03:00 06:00 

 

 

Dados médios das variáveis de sono do grupo experim ental  
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Figura 6. Dados médios das variáveis de sono dos indivíduos do grupo controle, avaliadas 

durante trinta dias. HD: horário de dormir (hh:mm); DS: duração do sono (h); IS: 

irregularidade do sono (min). 

 

 

De acordo como Teste U de Mann-Whitney, não verificamos diferenças significativas 

entre os dois grupos em nenhuma das variáveis de sono analisadas. Isso sugere que os grupos 

experimental e controle apresentaram homogeneidade no sono, dormindo bem e de forma 

regular nos 30 dias em que o sono foi avaliado.   
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Médias de sono do grupo controle

Dias escolares

Fim de semana

Semana
HD: 21:54 (DP=0:52)
DS: 8,50 (DP=0,75)
IS: 52

Fim de Semana
HD: 22:04 (DP=0:55)
DS: 9,93 (DP=1,49)
IS: 39

15:00 18:00 21:00 00:00 03:00 06:00 

 

Dados médios das variáveis de sono do grupo control e 
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4.4 DADOS DA INTERVENÇÃO 

 

4.4.1 Dados do Safari 

 

No jogo Safari, durante a sessão de 10 minutos a qual os indivíduos eram submetidos, 

foi solicitado que cumprissem duas tarefas: assinalar a posição em que as figuras de animais 

eram mostradas durante a apresentação de uma seqüência desses estímulos, e apontar na tela 

seguinte, na seqüência correta, quais os animais que apareceram na tela anterior. Era 

considerado acerto em cada tentativa quando o indivíduo era bem sucedido nas duas tarefas. 

O Safari é um jogo do tipo adaptativo, em que a dificuldade do jogo aumenta com o nível de 

acerto do indivíduo, com o acréscimo de estímulos apresentados. O desempenho no jogo 

depende da capacidade de memória operacional do indivíduo, uma vez que o principal 

objetivo é recordar uma seqüência de estímulos na ordem correta (Loosli et al., 2008). 

Analisamos o desempenho no Safari de acordo os níveis alcançados pelos indivíduos. 

Para verificar se houve mudanças no desempenho ao longo da intervenção, escolhemos o 

primeiro, o décimo quinto e o trigésimo dia, por serem representativos de oscilações no 

desempenho que, porventura, ocorressem ao longo dos trinta dias de intervenção. 

A análise do desempenho, que foi realizada com uma ANOVA para Medidas 

Repetidas, indicou que houve uma diferença no desempenho entre o décimo quinto dia e o 

primeiro (p = 0,02), mas não entre o trigésimo dia e o primeiro (p = 1,00), conforme Figura 7. 

Os resultados sugerem que o desempenho da memória operacional treinada no Safari 

aumentou significativamente apenas na primeira quinzena em que ocorreu a intervenção. 
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Figura 7. Médias dos níveis alcançados pelos indivíduos do grupo experimental no primeiro, 

décimo quinto e trigésimo dia de intervenção na tarefa Safari. *Diferença significativa 

considerando p < 0,05. Ajuste para comparações múltiplas: Bonferroni. 

 

 

4.4.2 Dados do Brain Workshop 

 

Em relação ao Brain Workshop, vale lembrar que se trata de uma tarefa cognitiva de 

treinamento da memória operacional, através da apresentação simultânea de estímulos visuais 

e auditivos numa tela de computador. Cabe aos indivíduos armazenar tais estímulos na 

memória operacional, evocar aqueles apresentados uma, duas ou três posições antes, e 

responder digitando teclas específicas do computador (“A” para estímulos visuais e “L” para 

auditivos). Sendo assim, essa atividade requer atualização e manipulação das informações 

recordadas a curtíssimo prazo (Owen, Mcmillian, Lard & Bullmore, 2005). 

No jogo Brain Workshop, 1-back, 2-back, 3-back e assim por diante, representam os 

níveis de desempenho alcançados pelos indivíduos em cada partida. Quando o indivíduo tem 

um nível de acerto de 80% ou mais ocorre uma progressão de nível (e, conseqüentemente, 

dificuldade) e, quando ocorre uma performance de 20% ou menos de acertos, o nível 
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decresce. O Brain Workshop é, portanto, uma tarefa adaptativa, como o Safari. Destacamos, 

ainda, que o tempo de 20 minutos diários destinados a uma sessão de Brain Workshop 

abrange 10 partidas. 

Verificamos diferenças significativas entre as médias no primeiro e décimo quinto dias 

de intervenção (p = 0,01). Os dados sugerem que, considerando-se a média dos níveis 

alcançados, o desempenho da memória operacional dos indivíduos aumentou 

significativamente na primeira quinzena da intervenção. Além disso, verificamos diferenças 

significativas entre o primeiro e o trigésimo dia de intervenção (p = 0,01), sugerindo que os 

níveis de memória operacional (treinada por meio do Brain Workshop) tiveram aumento 

significativo ao término da intervenção, em relação ao início (ver Figura 8). No entanto, não 

verificamos diferenças significativas entre o 15º dia e o 30º dia de intervenção (p = 0,18), 

sugerindo que nesse período da intervenção o desempenho da memória operacional não 

aumentou de forma significativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Médias dos níveis alcançados pelos indivíduos do grupo experimental no primeiro, 

décimo quinto e trigésimo dia de intervenção na tarefa Brain Workshop (p = 0,01; p = 0,01). 

*Diferença significativa considerando p < 0,05. Ajuste para comparações múltiplas: 

Bonferroni. 
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4.5 AVALIAÇÃO DO WISC NOS GRUPOS EXPERIMENTAL E CON TROLE: PÓS-

INTERVENÇÃO 

 

  Na pós-intervenção, os resultados dos subtestes do WISC (mostrados na Tabela 8) 

indicam que, de forma geral, os escores ficaram dentro da média esperada. Destacamos os 

pontos obtidos no subtestes Dígitos (total), em que o grupo experimental obteve 8,67 

(DP=3,37) pontos, e o grupo controle, com uma média de 8,19 (DP=3,09) pontos, sugerindo 

que os níveis de memória operacional são os esperados para a faixa etária, nos dois grupos. 

No que diz respeito ao subteste Completar Figuras, as médias alcançadas pelos grupos 

experimental e controle foram de 7,67 (DP=3,05) e de 8,33 (DP=3,50), respectivamente, 

indicando que reconhecimento, memória visual, percepção das relações todo-parte e 

raciocínio espacial estão de acordo com os padrões esperados para a faixa etária no grupo 

controle, mas abaixo da média esperada para o grupo experimental. Vale destacar que os 

escores do subteste Aritmética ficaram abaixo do esperado para ambos os grupos.  

  Analisando os índices fatoriais e escalas, verificamos que as médias apontam um 

desempenho médio de nível médio inferior para ambos os grupos. Isso é demonstrado, por 

exemplo, nos escores obtidos em Organização Perceptual, em que os indivíduos do grupo 

experimental tiveram uma média de 33,45 (DP=13,66) pontos e o grupo controle uma média 

de 32,53 (DP=14,44). Em ambos os casos os escores dessa medida, que diz respeito ao 

raciocínio não-verbal, atenção para detalhes e integração entre a percepção visual e o 

comportamento motor, ficaram dentro do esperado. 

  Com relação aos dados do perfil OP-SCAD, as médias verificadas continuam 

apontando para um desempenho abaixo do esperado. Estes dados sugerem que o desempenho 

em visuoespacialidade na pós-intervenção, em ambos os grupos, ainda poderia ser 

considerado inferior. 
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  Não identificamos diferenças significativas para os grupos experimental e controle em 

nenhuma das variáveis. Os dados indicam que após a intervenção os níveis de desempenho 

em memória operacional, atenção e visuoespacialidade eram equivalentes nos dois grupos. 
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Tabela 8 

Média de pontos obtidos pelos indivíduos dos grupos experimental e controle nos principais 

subtestes, índices fatoriais e escalas do WISC, na pós-intervenção. 

Variáveis 
Grupo Experimental Grupo Controle 

p d 
Média DP Média DP 

Pontos Ponderados       

Completar Figuras 7,67 3,05 8,33 3,50 0,51 -0,20 

Código 8,43 3,68 8,43 4,23 1,00 0,00 

Aritmética 7,86 2,65 7,90 3,03 0,96 -0,01 

Cubos 8,38 3,83 7,95 3,41 0,70 0,12 

Procurar Símbolos 9,90 3,40 8,33 3,65 0,16 0,45 

Dígitos 8,67 3,37 8,19 3,09 0,63 0,15 

Dígitos (Ordem Direta) 7,19 1,86 7,14 2,45 0,94 0,02 

Dígitos (Ordem Indireta) 3,05 1,60 2,71 1,19 0,45 0,24 

Índices Fatoriais       

Organização Perceptual 33,45 13,66 32,53 14,44 0,84 0,07 

Resistência à Distração 16,30 4,95 15,89 6,22 0,82 0,07 

Escalas       

QI de Execução 41,55 16,01 39,16 17,70 0,66 0,14 

QI Total 77,20 29,43 71,21 26,66 0,51 0,21 

Perfis       

OP-SCAD -56,26 9,73 -55,39 8,64 0,77 -0,09 
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4.6 DIFERENÇAS NAS VARIÁVEIS DO WISC ENTRE A PRÉ E A PÓS-

INTERVENÇÃO  

 

4.6.1 Grupo experimental  

 

Comparando os escores dos subtestes, índices e escalas do WISC na etapa da pré e da 

pós-intervenção para os indivíduos do grupo experimental, não verificamos diferenças 

significativas em nenhum dos subtestes analisados. No entanto, verificamos diferenças 

significativas no índice Organização Perceptual (t = -6,24; p < 0,01; d = -1,43), e nas escalas 

de QI Total (t = -5,09; p < 0,01; d = -1,17) e de QI de Execução (t = -6,52; p < 0,01; d = -

1,50).  

Os dados sugerem que o desempenho em tarefas que requerem o uso da 

visuoespacialidade, raciocínio verbal, raciocínio fluido e atenção melhorou na pós-

intervenção em relação à pré-intervenção (quando o desempenho variou de deficiente a médio 

neste grupo), sendo que agora, no geral, o desempenho alcançado foi de nível médio-inferior 

(exemplo da visuoespacialidade avaliada pelo índice Organização Perceptual). O mesmo vale 

para a capacidade de trabalhar em situações concretas com rapidez, bem como para a 

capacidade de integrar estímulos perceptuais e respostas motoras, que alcançaram níveis 

maiores na pós-intervenção (ver Tabela 9 e Figura 9). 
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Tabela 9 

Médias e diferenças estatísticas dos pontos obtidos pelos indivíduos do grupo experimental, 

nos subtestes, índices fatoriais e escalas do WISC. 

Variáveis 
Pré-Intervenção Pós-Intervenção 

p d 
Média DP Média DP 

Pontos Ponderados       

Completar Figuras 5,29 3,68 7,67 3,05 0,01 -0,89 

Código 6,81 3,91 8,43 3,68 0,09 -0,39 

Aritmética 7,62 2,76 7,86 2,65 0,66 -0,10 

Cubos 7,57 3,09 8,38 3,83 0,09 -0,38 

Procurar Símbolos 9,19 3,09 9,90 3,40 0,27 -0,24 

Dígitos 8,57 4,39 8,67 3,37 0,88 -0,03 

Dígitos (Ordem Direta) 6,86 2,43 7,19 1,86 0,52 -0,14 

Dígitos (Ordem Indireta) 3,29 1,90 3,05 1,60 0,44 0,17 

Índices Fatoriais       

Organização Perceptual 26,75 11,62 33,45 13,66 0,00* -1,43 

Resistência à Distração 16,00 6,51 16,30 4,95 0,69 -0,09 

Escalas       

QI de Execução 33,50 14,48 41,55 16,01 0,00* -1,50 

QI Total 66,40 27,66 77,20 29,43 0,00* -1,17 

Perfis       

OP-SCAD -59,90 11,04 -56,26 9,73 0,18 -0,32 

*Existe diferença significativa considerando ajuste de Bonferroni (α < 0,05). 
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Figura 9. Diferenças estatísticas nos escores do índice Organização Perceptual e nas escalas 

de QI de Execução e QI Total do WISC, entre a pré e pós-intervenção, dos indivíduos do 

grupo experimental (t = -6,24; p < 0,01; d = -1,43; t = -5,09; p < 0,01; d = -1,17; t = -6,52; p < 

0,01; d = -1,50). *Diferença estatisticamente significativa (p < 0,05). 

 

 

4.6.2 Grupo controle 

 

Para os indivíduos do grupo controle, verificamos diferenças significativas entre a pré 

e a pós-intervenção no subteste Código (t = -5,38; p < 0,01; d = -1,14) e no índice 

Organização Perceptual (t = -3,66; p = 0,01; d = -0,86). Os dados sugerem que os indivíduos 

do grupo controle obtiveram na pós-intervenção melhor desempenho em tarefas que 

requeriam o uso da visuoespacialidade, velocidade de processamento, atenção seletiva e 

concentração, em relação à pré-intervenção (ver Tabela 10 e Figuras 10 e 11). No entanto, 

devemos destacar no caso da visuoespacialidade que, apesar do aumento significativo no seu 

desempenho, ainda poderia ser considerado de nível médio-inferior, já que na pré-intervenção 

o desempenho foi de nível inferior. 
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Tabela 10 

Médias e diferenças estatísticas dos pontos obtidos pelos indivíduos do grupo controle, nos 

subtestes, índices fatoriais e escalas do WISC. 

Variáveis 
Pré-Intervenção Pós-Intervenção 

p d 
Média DP Média DP 

Pontos Ponderados       

Completar Figuras 7,71 3,20 8,33 3,50 0,14 -0,34 

Código 5,38 3,11 8,43 4,23 0,00* -1,17 

Aritmética 6,57 3,43 7,90 3,03 0,05 -0,46 

Cubos 7,05 3,23 7,95 3,41 0,13 -0,34 

Procurar Símbolos 8,38 4,98 8,33 3,65 0,96 0,01 

Dígitos 7,09 2,83 8,19 3,09 0,03 -0,50 

Dígitos (Ordem Direta) 6,19 1,44 7,14 2,45 0,05 -0,45 

Dígitos (Ordem Indireta) 2,67 1,53 2,71 1,19 0,85 -0,04 

Índices Fatoriais       

Organização Perceptual 28,20 12,36 32,53 14,44 0,00* -0,86 

Resistência à Distração 13,30 5,57 15,89 6,22 0,05 -0,50 

Escalas       

QI de Execução 33,80 13,92 39,16 17,70 0,01 -0,71 

QI Total 62,00 23,26 71,21 26,66 0,02 -0,60 

Perfis       

OP-SCAD -50,63 13,49 -55,39 8,64 0,28 0,26 

*Existe diferença significativa considerando ajuste de Bonferroni (α < 0,05). 
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Figura 10. Diferenças estatísticas nos escores do subteste Código do WISC, entre a pré e pós-

intervenção, dos indivíduos do grupo controle (t = -5,38; p < 0,01; d = -1,14). *Diferença 

estatisticamente significativa (p < 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diferenças estatísticas nos escores do índice Organização Perceptual do WISC, 

entre a pré e pós-intervenção, dos indivíduos do grupo controle (t = -3,66; p < 0,01; d = -

0,86). *Diferença estatisticamente significativa (p < 0,004). 
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4.7 CORRELAÇÕES 

 

4.7.1 Correlações entre as variáveis de sono e dos jogos 

 

A aplicação dos protocolos de sono decorreu no início da intervenção durante os 

primeiros quinze dias e ao término, nos quinze últimos dias de intervenção, totalizando trinta 

dias de avaliação do sono. Realizamos testes de correlação entre as médias das variáveis de 

sono nos quinze primeiros dias de avaliação (n = 31) e nos quinze últimos dias (n = 18) com o 

desempenho obtido nos jogos. A análise incluiu somente os dias escolares, já que a 

intervenção somente ocorreu nos dias da semana. 

Para isso, convertemos o desempenho de cada um dos dias das duas primeiras semanas 

de intervenção e das duas últimas em índices estatísticos gerais, que melhor representassem o 

desempenho no período inicial e final da intervenção, através da Análise de Componentes 

Principais (ACP). Para a construção deste índice determinamos, primeiramente, os 

autovalores (e, conseqüentemente, os autovetores) que corresponderam à maior percentagem 

da variabilidade total presente. À medida que o número de componentes obtidos a partir das 

variáveis aumenta, cresce também a variabilidade dos dados, tornando mais fidedigno o 

índice que é gerado. Geralmente os três ou quatro primeiros autovetores encontrados 

explicarão a maior parte da variabilidade presente. O índice é definido, portanto, como a 

média simples dos escores dos componentes principais extraída dos dados de cada um dos 

indivíduos da amostra. 

O primeiro índice (ACP1) representa o desempenho dos alunos durante as duas 

primeiras semanas no jogo Brain Workshop. As médias dos níveis nesses 10 dias de 

intervenção foram reduzidas a 4 componentes principais, que explicam 69,71% da 

variabilidade total do desempenho dos alunos de toda a intervenção, conforme pode ser 
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observado na Tabela 11. Esse número de componentes, a partir dos quais foi extraído o índice 

ACP1, é suficiente para representar o desempenho no Brain Workshop. 

 

Tabela 11 

Autovalores dos componentes e proporção da variância total dos dados explicada pelos 

componentes para o Brain Workshop, correspondendo as duas primeiras semanas de 

intervenção. 

Componente Autovalor 
% da variância total 

explicada pelo componente 

Autovalor 

acumulado 

% da variância total 

acumulada 

1 6,5 40,63 6,5 40,62 

2 1,64 10,23 8,14 50,88 

3 1,41 8,83 9,55 59,72 

4 1,34 8,38 10,89 68,11 

 

 

O segundo índice (ACP2) representa o desempenho global dos alunos durante as duas 

primeiras semanas de intervenção no jogo Safari. As médias dos níveis nos 10 dias de 

intervenção foram reduzidas a 2 componentes principais, que explicam 72,95% da 

variabilidade total do desempenho dos alunos de toda a intervenção, conforme pode ser 

observado na Tabela 12.  

 

Tabela 12 

Autovalores dos componentes extraídos e proporção da variância total dos dados explicada 

pelos componentes para o Safari, correspondendo as duas primeiras semanas de intervenção. 

Componente Autovalor 
% da variância total 

explicada pelo componente 

Autovalor 

acumulado 

% da variância total 

acumulada 

1 2,41 48,18 2,41 48,18 

2 1,24 24,83 3,65 72,95 
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 Através do Teste de Correlação de Spearman, os dois índices resultantes da Análise de 

Componentes Principais, que representam o desempenho no Brain Workshop e no Safari, 

foram correlacionados com as variáveis horário de dormir, duração e irregularidade do sono 

dos indivíduos do grupo experimental. De acordo com a Tabela 13, não foram verificadas 

correlações significativas entre os índices dos jogos Brain Workshop e Safari e as variáveis 

descritas nos quinze primeiros dias de avaliação do sono. Os dados sugerem que o sono 

regular e com duração adequada dos indivíduos do grupo experimental não estava 

correlacionado a performance em nenhum dos jogos de computador durante esse período. 

 

Tabela 13 

Correlações entre o desempenho obtido no Brain Workshop e no Safari ao longo da 

intervenção e as médias das variáveis de sono dos indivíduos do grupo experimental, nos 

quinze primeiros dias de avaliação do sono.  

Variáveis Índice ACP1 Índice ACP2 

 r p r p 

Horário de dormir 0,38 0,37 0,52 0,17 

Duração do sono -0,18 0,55 0,19 0,65 

Irregularidade do sono 0,16 0,53 -0,21 0,09 

 

 

O terceiro índice (ACP3) representa o desempenho dos alunos durante as duas últimas 

semanas no jogo Brain Workshop. As médias dos níveis nesses 10 dias de intervenção foram 

reduzidas a 3 componentes principais, que explicam 78,68% da variabilidade total do 

desempenho dos alunos de toda a intervenção, conforme pode ser observado na Tabela 14. 

Esse número de componentes, a partir dos quais foi extraído o índice ACP3, é suficiente para 

representar o desempenho no Brain Workshop. 
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Tabela 14 

Autovalores dos componentes e proporção da variância total dos dados explicada pelos 

componentes para o Brain Workshop, correspondendo as duas últimas semanas de 

intervenção. 

Componente Autovalor 
% da variância total 

explicada pelo componente 

Autovalor 

acumulado 

% da variância total 

acumulada 

1 3,39 42,44 3,39 42,44 

2 1,75 21,88 5,14 64,32 

3 1,15 14,35 6,29 78,68 

 

 

O quarto índice (ACP4) representa o desempenho global dos alunos durante as duas 

últimas semanas de intervenção no jogo Safari. As médias dos níveis nos 10 dias de 

intervenção foram reduzidas a 3 componentes principais, que explicam 66,26% da 

variabilidade total do desempenho dos alunos de toda a intervenção, conforme pode ser 

observado na Tabela 15.  

 

Tabela 15 

Autovalores dos componentes extraídos e proporção da variância total dos dados explicada 

pelos componentes para o Safari, correspondendo as duas últimas semanas de intervenção. 

Componente Autovalor 
% da variância total 

explicada pelo componente 

Autovalor 

acumulado 

% da variância total 

acumulada 

1 12,64 51,84 12,64 51,84 

2 2,16 8,33 14,80 60,07 

3 3,84 7,09 18,64 67,16 

 

 

 Os dois índices resultantes da Análise de Componentes Principais, que representam o 

desempenho no Brain Workshop e no Safari, foram correlacionados com as variáveis horário 
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de dormir, duração e irregularidade do sono dos indivíduos. Conforme a Tabela 16, não foram 

verificadas correlações significativas entre os índices dos jogos Brain Workshop e Safari e as 

variáveis descritas nos quinze últimos dias de avaliação do sono. Os dados sugerem que o 

sono regular e com duração adequada dos indivíduos não estava correlacionado a 

performance em nenhum dos jogos de computador durante esse período. 

 

Tabela 16 

Correlações entre o desempenho obtido no Brain Workshop e no Safari ao longo da 

intervenção e as médias das variáveis de sono dos indivíduos do grupo experimental, nos 

quinze últimos dias de avaliação do sono.  

Variáveis Índice ACP3 Índice ACP4 

 r p r p 

Horário de dormir 0,15 0,99 0,17 0,61 

Duração do sono -0,25 0,55 0,29 0,65 

Irregularidade do sono 0,33 0,95 -0,12 0,71 

 

 

Também buscamos verificar a existência de correlações entre as médias das variáveis 

de sono nos trinta dias de avaliação e o desempenho obtido nos jogos, considerando apenas os 

indivíduos que participaram dos dois momentos de avaliação do sono (n = 8). A análise 

também abrangeu apenas os dias escolares. 

O quinto índice (ACP5) representa o desempenho dos alunos durante os 30 dias de 

intervenção no jogo Brain Workshop. As médias dos níveis nos 30 dias de intervenção foram 

reduzidas a 4 componentes principais, que explicam 68,49% da variabilidade total do 

desempenho dos alunos de toda a intervenção, conforme pode ser observado na Tabela 17. 

Esse número de componentes, a partir dos quais foi extraído o índice ACP5, é suficiente para 

representar o desempenho no Brain Workshop. 
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Tabela 17 

Autovalores dos componentes e proporção da variância total dos dados explicada pelos 

componentes para o Brain Workshop. 

Componente Autovalor 
% da variância total 

explicada pelo componente 

Autovalor 

acumulado 

% da variância total 

explicada pelo componente 

1 11,74 41,94 11,74 41,94 

2 3,15 11,24 14,89 53,18 

3 2,24 8,02 17,14 61,20 

4 2,04 7,30 19,18 68,50 

 

 

O sexto índice (ACP6) representa o desempenho global dos alunos durante os 30 dias 

de intervenção no jogo Safari. As médias dos níveis nos 30 dias de intervenção foram 

reduzidas a 3 componentes principais, que explicam 70,79% da variabilidade total do 

desempenho dos alunos de toda a intervenção, conforme pode ser observado na Tabela 18.  

 

Tabela 18 

Autovalores dos componentes extraídos e proporção da variância total dos dados explicada 

pelos componentes para o Safari. 

Componente Autovalor 
% da variância total 

explicada pelo componente 

Autovalor 

acumulado 

% da variância total 

explicada pelo componente 

1 14,69 48,98 14,69 48,98 

2 3,90 12,98 18,59 61,97 

3 2,65 8,83 21,24 70,79 

 

 

 Através do Teste de Correlação de Spearman, os dois índices resultantes da Análise de 

Componentes Principais, que representam o desempenho no Brain Workshop e no Safari, 

foram correlacionados com as variáveis horário de dormir, duração e irregularidade do sono 
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dos indivíduos do grupo experimental. De acordo com a Tabela 19, não foram verificadas 

correlações significativas entre os índices dos jogos Brain Workshop e Safari e as variáveis 

descritas nos trinta dias de avaliação do sono. Os dados sugerem que o sono regular e com 

duração adequada dos indivíduos do grupo experimental não estava correlacionado a 

performance em nenhum dos jogos de computador. 

 

Tabela 19 

Correlações entre o desempenho obtido no Brain Workshop e no Safari ao longo da 

intervenção e as médias das variáveis de sono dos indivíduos do grupo experimental.  

Variáveis Índice ACP5 Índice ACP6 

 r p r p 

Horário de dormir 0,48 0,48 0,52 0,18 

Duração do sono -0,38 0,35 0,14 0,74 

Irregularidade do sono 0,06 0,89 -0,01 0,98 

 

 

4.7.2 Correlações entre as variáveis do WISC e dos jogos 

 

Também empregamos o Teste de Correlação de Spearman para verificar a existência 

de correlações significativas entre as variáveis do WISC (tanto na pré como na pós-

intervenção) e o desempenho geral obtido ao longo da intervenção pelos indivíduos do grupo 

experimental.  

De acordo com a Tabela 20, verificamos correlações significativas na pré-intervenção, 

entre o desempenho no Brain Workshop e os subtestes Cubos e Dígitos (Ordem Indireta), o 

índice Organização Perceptual e a Escala de QI de Execução. Os dados sugerem que o 

desempenho no Brain Workshop foi correlacionado à visuoespacialidade e à memória 
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operacional avaliada pelo WISC antes do início da intervenção. Além disso, a ausência de 

correlações significativas com os níveis do Safari sugere que o desempenho dos processos 

cognitivos estimulados nesse jogo (memória operacional e atenção) não foi correlacionado à 

avaliação do WISC. 

 Ainda de acordo com a Tabela 20, na pós-intervenção, verificamos correlações entre 

o desempenho no Brain Workshop e o subteste Cubos, o índice Organização Perceptual e a 

Escala de QI de Execução. Estes dados apontam que o desempenho no Safari foi 

correlacionado à visuoespacialidade avaliada pelo WISC após a intervenção. Também 

constatamos a ausência de correlações significativas entre os níveis de desempenho do Safari 

e as variáveis do WISC, sugerindo que o desempenho dos processos cognitivos avaliados pelo 

WISC não foi correlacionado a performance nesse jogo, após a intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

Tabela 20 

Correlações entre o desempenho obtido no Safari e no Brain Workshop ao longo da 

intervenção e os escores alcançados nos subtestes, índices fatoriais e escalas do WISC, dos 

indivíduos do grupo experimental.  

 Pré-Intervenção Pós-Intervenção 

Variáveis Índice 01 Índice 02 Índice 01 Índice 02 

 r p r p r p r p 

Subtestes         

Completar Figuras 0,23 0,30 -0,28 0,21 0,42 0,06 0,14 0,55 

Código 0,38 0,08 -0,10 0,66 0,33 0,15 -0,31 0,17 

Aritmética 0,28 0,22 0,13 0,56 -0,01 0,97 -0,00 0,99 

Cubos 0,55 *0,01 -0,15 0,95 0,49 *0,02 -0,25 0,28 

Procurar Símbolos 0,10 0,68 -0,22 0,34 0,44 0,05 -0,21 0,35 

Dígitos (Total) 0,26 0,25 0,61 0,79 0,11 0,65 0,10 0,68 

Dígitos (Ordem Direta) 0,27 0,24 0,11 0,64 0,02 0,93 0,27 0,23 

Dígitos (Ordem Indireta) 0,53 *0,01 -0,11 0,65 0,22 0,34 0,08 0,72 

Índices Fatoriais         

Organização Perceptual 0,47 *0,04 0,03 0,91 0,50 *0,02 0,01 0,98 

Resistência à Distração 0,31 0,18 -0,03 0,90 0,08 0,74 0,09 0,72 

Escalas         

QI de Execução 0,47 *0,04 -0,05 0,84 0,49 *0,03 -0,05 0,84 

QI Total 0,42 0,06 0,08 0,72 0,40 0,08 0,12 0,62 

Perfis         

OP-SCAD 0,04 0,87 0,10 0,66 0,27 0,25 0,24 0,31 

*Correlação estatisticamente significativa (p < 0,05) 

 

 

Após a apresentação dos resultados do grupo experimental, devemos lembrar que os 

indivíduos do grupo controle não foram submetidos à intervenção com os jogos de 

computador. Apesar do desempenho na atividade com o software de desenho (a qual foram 

submetidos) não ser mensurada como nos jogos, verificamos que após o período de 
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intervenção houve melhora no processo cognitivo de visuoespacialidade, que será discutida 

com mais propriedade na próxima seção. Algumas hipóteses serão levantadas, mas devido à 

impossibilidade de correlacionar o desempenho avaliado no WISC e o desempenho na 

atividade de desenho desenvolvida ao longo da intervenção não haverá maneira de verificar 

neste estudo se a melhora nas habilidades visuoespaciais foi decorrente da atividade da qual 

participaram os indivíduos do grupo controle. 

Destacamos também que devido ao tamanho da amostra (constituído por um n de 42 

indivíduos), optamos por não analisar os dados de acordo com os grupos masculino, feminino, 

de crianças e de adolescentes. Apesar de considerarmos importante a avaliação de tais grupos 

(até porque são variáveis que, segundo a literatura, poderiam estar relacionadas tanto ao sono 

como ao desempenho dos processos cognitivos analisados), haveria a possibilidade do n 

reduzido inviabilizar a discussão dos achados.  

Ainda sim, através da seção dos resultados foi possível verificar a qualidade do sono 

dos indivíduos, bem como horário de dormir, duração e regularidade. Em relação às variáveis 

do WISC, constatamos o desempenho cognitivo dos indivíduos nos processos cognitivos 

avaliados, sobretudo, atenção e memória operacional. Também avaliamos se a performance 

nos jogos ocorreu de forma ascendente ou descendente, ao longo da intervenção. E, ainda, 

realizamos testes de correlação para verificar o grau de associação entre tais variáveis. A 

seguir, na seção de discussão, tais dados são explicados à luz das pesquisas anteriores sobre a 

temática. 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 AVALIAÇÃO COGNITIVA INICIAL 

 

Os indivíduos que compuseram a amostra encontravam-se na fase de transição entre a 

infância e adolescência, isto é, com idades variando entre 9 e 14 anos (26 crianças com média 

de 10,0 anos, DP=1,68; e 16 adolescentes, média de 10,12 anos, DP=1,22), e estudando no 4° 

ano do ensino fundamental de uma escola pública. Isso remete à realidade da educação 

pública brasileira e ao contexto socioeconômico do qual suas famílias fazem parte. Por 

exemplo, na nossa amostra, mais de 70% das famílias tinham renda mensal de até um salário 

mínimo, ao passo que 45,65% da população economicamente ativa do estado do Rio Grande 

do Norte têm essa renda mensal (IBGE, 2011).  

Apesar dos indivíduos que compuseram a amostra acessarem constantemente aos 

computadores, na maior parte dos casos esse contato ocorria externamente à residência (aulas 

de informática na escola ou momentos de lazer em Lan Houses), já que as próprias condições 

financeiras das famílias restringiam a obtenção de tais equipamentos. Segundo dados do 

Censo 2010 do IBGE (2011), cerca de 25% das famílias do RN possuíam acesso aos 

computador em suas residências. Em outras palavras, algumas das características da nossa 

amostra refletem o contexto socioeconômico no qual estão inseridos. 

 No que diz respeito à avaliação cognitiva dos resultados do WISC discutiremos, 

primeiramente, os grupos avaliados na pré-intervenção. Conforme foi possível avaliar, os 

indivíduos do grupo experimental e controle como um todo obtiveram escores de QI abaixo 

do esperado na pré-intervenção, indicando desempenho intelectualmente deficiente. O 

desempenho dos processos cognitivos de atenção, visuoespacialidade e velocidade de 

processamento também ficou abaixo do esperado em ambos os grupos.  
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Dal Vesco, Mattos, Beninca e Tarasconi (1998) pretenderam comparar o desempenho 

no WISC entre alunos de escolas privadas e de escolas públicas. Participaram 20 alunos (10 

de escola pública e 10 de escola particular), de 5a a 8a séries, com idade entre 8,7 a 13,2 anos. 

Os resultados mostraram uma pontuação significativamente mais alta em alguns subtestes dos 

alunos da escola particular. Os autores discutem a influência dos determinantes sócio-

culturais sobre o desempenho no WISC. Outro estudo realizado com crianças e adolescentes 

na faixa etária de 7 a 15 anos, de famílias de baixa renda (Bortolozzi & Souza, 1997), 

comparou a performance no WISC de alunos do ensino fundamental, com e sem 

procedimentos diferenciados de ensino com leitura. Os resultados apontaram desempenho 

abaixo do esperado para a amostra e, segundo os autores, podem ter sido influenciados pelo 

contexto socioeconômico e pelos níveis de escolarização dos indivíduos. 

Portanto, é imprescindível atentar para o contexto socioeconômico das famílias dos 

alunos da escola pública fundamental. Geralmente, os pais dos alunos têm escolaridade baixa, 

lêem e escrevem pouco, e isso influencia o desempenho escolar das crianças, já que tendem a 

estimular menos os seus filhos, como demonstrado em vários trabalhos da literatura 

(Hackman & Farah, 2009; Ardila, Rosselli, Matute & Guajardo, 2005). Como comentado 

acima, as famílias dos indivíduos do nosso estudo convivem cotidianamente com disparidades 

socioeconômicas, sendo bem provável que os déficits de desempenho em raciocínio espacial, 

atenção, concentração e velocidade para responder a estímulos também possam estar 

relacionados às dificuldades e deficiências no âmbito escolar dos seus filhos, alunos da rede 

de ensino público (Kishiyama, Boyce, Jimenez, Perry & Knight, 2009). 

Além disso, enquanto no grupo experimental o desempenho da memória operacional 

ficou dentro da média, no outro grupo a performance ficou abaixo da média. Portanto, antes 

da intervenção, apenas o desempenho da memória operacional dos indivíduos do grupo 
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experimental poderia ser considerado adequado para a faixa etária a qual se encontravam. 

Figueiredo e Nascimento (2007) aplicaram o WISC num total de 801 sujeitos com idade de 6 

a 16 anos. Os autores constataram que a quantidade de acertos esperada para indivíduos entre 

10 e 11 anos foi de 7,5 pontos para a Ordem Direta e de 4,16 para a Ordem Inversa. 

Comparando com a nossa amostra, fica claro o desempenho condizente com os dados 

discutidos na literatura. 

Destacamos também que além dos níveis de desempenho no WISC terem sido abaixo 

do esperado na pré-intervenção para os dois grupos, os indivíduos dos grupos experimental e 

controle iniciaram a intervenção na mesma condição quanto aos níveis de desempenho em 

atenção, memória operacional e visuoespacialidade. 

 

5.2 AVALIAÇÃO DO SONO 

 

  Avaliamos o sono dos indivíduos nos primeiros quinze dias da intervenção e nos 

últimos quinze dias. Também realizamos análises considerando esses dois momentos um 

único, constituído por trinta dias. Nesse caso, foram incluídos apenas os indivíduos que 

participaram destes dois momentos de avaliação do sono, totalizando um n de 17 indivíduos 

(8 indivíduos do grupo experimental e 9 do grupo controle).  

  Avaliando os escores alcançados pelo grupo experimental e pelo grupo controle no 

Questionário de Comportamento de Sono, constatamos que os indivíduos deste último grupo 

apresentaram tendência para qualidade do sono ruim, já que de acordo com a amostra do 

estudo de normatização de Batista e Nunes (2006), escores superiores a 58 pontos indicam 

qualidade de sono ruim. Apesar destes achados obtidos pelo grupo controle, os dois grupos 

não deferiram significativamente quanto à qualidade de sono. Tremaine, Dorrian e Blunden 

(2010) avaliaram o sono de 66 indivíduos entre 11 e 17 anos. Os autores concluíram que as 
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crianças e adolescentes com melhores níveis de qualidade do sono apresentaram menores 

prejuízos sobre o seu rendimento escolar, apontando para a importância da qualidade do sono 

para o bem-estar do aluno.  

  Poder-se-ia considerar a tendência para qualidade de sono ruim do grupo controle 

como resultado de uma interação complexa entre fatores fisiológicos do indivíduo (fase 

maturacional em que se encontra, por exemplo) e do seu relacionamento com o ambiente que 

o cerca (hábitos de sono, por exemplo) (Mendes, Fernandes & Garcia, 2004). Contudo, 

devemos destacar que o QSC trata-se de um instrumento relativamente novo, e que não é 

largamente utilizado em indivíduos na adolescência. Sendo assim, é possível que os achados 

para os indivíduos do grupo controle não tenham sido completamente fidedignos, pois a 

amostra foi constituída não só por crianças (e que não foram analisadas como grupo em razão 

do pequeno n resultante), e o QCS não forneceu resultados em separado. Os resultados das 

variáveis do diário do sono parecem corroborar essa discussão, já que mostram um sono 

adequado para ambos os grupos, conforme será discutido a seguir.  

  Desta forma, o horário de dormir, a duração e a regularidade do sono (no início e ao 

término da intervenção) foram adequados para a faixa etária, tanto nos dias escolares como 

nos fins de semana. O estudo de Touchette et al. (2007) corrobora nossos achados, já que os 

autores verificaram que a maioria das crianças que participaram de sua pesquisa (50,30%) 

dormiram cerca de 10 horas por noite, ao passo que 38,90% dormiram em torno de 11 horas 

por noite. Os dados de Touchette et al. (2007) apontam para uma estabilidade na duração do 

sono de crianças de 2,5 a 9 anos de idade. Tremaine et al. (2010) discutem, no entanto, que a 

idade pode ser um fator que influencia o sono dos estudantes, pois além das mudanças 

biológicas que se iniciam na fase do desenvolvimento em que se encontram, como por 

exemplo, alterações na secreção de hormônios reguladores do ciclo sono e vigília, também 

incide na diminuição do controle parental e o aumento de atividades escolares, esportes, de 
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lazer, dentre outras, fatores que podem ser responsáveis pela privação de sono nessa fase do 

desenvolvimento . 

  Apesar do nosso estudo não ter avaliado o sono de acordo com as fases do 

desenvolvimento infanto-juvenil (mais uma vez, em decorrência do pequeno número de 

indivíduos por grupo, o que inviabilizaria a análise), não se pode descartar a importância de 

fatores ambientais para a consolidação do sono na infância e na adolescência. Menna-Barreto 

e Wey (2007), por exemplo, colocam que possíveis diferenças individuais quanto ao sono são 

minimizadas quando o indivíduo na infância começa a freqüentar a escola, já que os horários 

das atividades, que requerem por parte adaptação dos indivíduos, tornam os hábitos de sono 

muito semelhantes entre crianças de uma mesma faixa etária.  

  Outra mudança significativa que ocorre a partir do ingresso na escola trata-se do 

aumento na diferenciação dos horários de sono entre dias letivos e não letivos (Menna-

Barreto & Wey, 2007). Em outras palavras, trata-se do efeito de extensão e restrição do sono, 

em que os adolescentes compensam o déficit de sono dos dias escolares dormindo mais nos 

fins de semana (Laberge et al., 2001). Embora não tenhamos avaliado se houve diferenças nas 

variáveis de sono entre os dias escolares e fins de semana, os indivíduos dormiram bem e de 

forma regular nos quinze primeiros, nos quinze últimos e quando considerados os trinta dias 

de intervenção numa análise em separado.    

  Na pesquisa de Guimarães (2008) é discutido que na transição da infância para a 

adolescência é observado um atraso nos horários de dormir e de acordar que é melhor 

observado nos dias livres de obrigações escolares, como nos finais de semana e nas férias. A 

preferência por dormir e acordar mais tarde está relacionada às interações entre as mudanças 

no meio psicossocial e às modificações internas que ocorrem nos processos regulatórios de 

sono, sobretudo na adolescência (Guimarães, 2008). Tal mudança nos padrões de sono pode 

ser expressa também em nível endógeno, com a liberação de melatonina se dando mais 
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tardiamente nos adolescentes nas férias escolares (Crowley, Acebo, Fallone & Carskadon, 

2006) que, inclusive, possuem mais atrasos de fases em relação às crianças. Se na infância os 

esquemas de horários escolares cumprem o papel de introduzir rotinas para os alunos, na 

adolescência podem contribuir para a dessincronização do ritmo de sono (Menna-Barreto & 

Wey, 2007), uma vez que as cobranças e demandas escolares nessa fase somam-se aos 

horários de aula no início da manhã. Isso se inicia a partir do momento em que ocorrem 

mudanças no turno de estudo, especialmente em escolas públicas nas quais é freqüente a 

mudança do turno da tarde para a manhã, ou da manhã para a tarde (comumente ocorre por 

volta da 5ª série do ensino fundamental, ou seja, às vésperas ou já no início da puberdade). 

  No trabalho de Wey (2002), que descreve padrões de sono de crianças e adolescentes e 

a inserção de fatores sociais no ambiente como novos horários de aulas, discutiu-se a 

influência da imposição de horários para acordar, sobretudo para os adolescentes. Nesta faixa 

etária a autora observou que a mudança no horário das rotinas escolares contribuiu para a 

tendência dos adolescentes adiantarem o início do sono em uma hora, além de necessitarem 

acordar duas horas mais cedo. Resultou disso uma redução na duração de sono nos dias 

letivos, o que pode gerar atrasos de fase e, em longo prazo, agravar a privação de sono com o 

avanço da adolescência (Wey, 2002). 

   Além das peculiaridades do sono nas fases do desenvolvimento, que podem ajudar a 

explicar o sono adequado verificado nos grupos experimental e controle, devemos destacar o 

fato de não terem sido verificadas diferenças significativas entre eles em nenhuma das 

variáveis do diário de sono nos quinze primeiros dias, nos quinze últimos e nos trinta dias de 

avaliação do sono. Isso mostra que os indivíduos iniciaram e concluíram a intervenção sem 

diferenças significativas nos horários de dormir e na quantidade de horas dedicadas ao sono. 

Isso vale também os níveis de qualidade de sono, que não se mostraram significativamente 

discrepantes entre os grupos experimental e controle. E, ainda, comparando tais variáveis de 
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sono ao término da intervenção em relação ao início, constatamos não haver diferenças 

significativas.  

  Na seção seguinte discutiremos os dados sobre o desempenho obtido pelos indivíduos 

nos jogos de computador. Essa discussão tornará possível tecer comentários a respeito das 

correlações entre a performance no WISC, as variáveis de sono e o desempenho nos jogos. 

 

5.3 AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 

As análises realizadas ao longo da intervenção demonstraram um crescimento no 

desempenho dos indivíduos do grupo experimental, tanto no Safari como no N-Back. Em 

relação ao Safari, o crescimento no desempenho se deu exclusivamente na primeira metade da 

intervenção. Traduzindo em termos percentuais, os ganhos no treinamento nos primeiros 15 

dias foram de 20,73%, ao passo que nos últimos quinze dias o ganho foi praticamente nulo 

(0,08%). Loosli et al. (2008) obtiveram ganhos de 23% após uma intervenção com duração de 

4 semanas (no nosso estudo, o treinamento ocorreu ao longo de 6 semanas). 

 No estudo de Loosli et al. (2011), 66 crianças com idades entre 9 e 11 anos foram 

submetidas a 2 semanas de treinamento computadorizado na tarefa Safari, com o objetivo de 

verificar os efeitos do treinamento com jogos eletrônicos na memória operacional, bem como 

as repercussões sobre as habilidades em leitura. Os dados mostraram que os participantes 

obtiveram ganhos não somente nos processos cognitivos diretamente treinados, mas também 

naqueles que não receberam treinamento cognitivo, como por exemplo, a leitura de palavras 

simples e de textos. Apesar dos indivíduos do nosso estudo escreverem e lerem pouco, é 

provável que implicações positivas tenham decorrido do treinamento, refletindo-se em ganhos 

cognitivos nestes outros processos e habilidades, até porque também foram consideradas 
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outras habilidades cognitivas não diretamente treinadas pela intervenção como a 

visuoespacialidade, por exemplo.  

Apesar do achado de que o treinamento foi mais efetivo nos primeiros dias 

intervenção ter sido condizente com o encontrado por Loosli et al. (2011), ele não foi 

confirmado por outros estudos (Dahlin, Neely, Larsson, Backman & Nyberg, 2008; Olesen, 

Westerberg & Klingberg, 2004). Tais autores discutem que é mais comum que o crescimento 

aconteça de forma linear ao longo da intervenção. Um dos fatores que podem ter contribuído 

para isso refere-se à proximidade do término da intervenção com as férias escolares, já que 

não foram encontradas diferenças significativas comparando-se o desempenho no trigésimo 

dia em relação ao décimo quinto. Tal fato pode ter trazido implicações, como a diminuição da 

motivação dos alunos, mais interessados e focados na finalização do ano letivo. Também 

pode ser indicativo de que, uma vez aprendida a tarefa, por ser adaptável, o interesse dos 

indivíduos resultante do caráter “desafiador” do jogo tenha acabado.  

 Em relação ao N-Back, o crescimento foi constatado na comparação do desempenho 

na metade da intervenção em relação ao início (ganhos de 64% com o treino), e ao comparar-

se a performance ao término em relação à metade do treinamento cognitivo (ganhos de 55%). 

Vale lembrar que o crescimento no desempenho é representado através dos níveis dos jogos 

que foram alcançados e que, quanto maiores as médias desses níveis, maior também terá sido 

a performance dos indivíduos, indicando que no nosso estudo o desempenho dos participantes 

cresceu significativamente ao longo da intervenção. 

 Ao contrário dos achados do presente estudo em relação ao menor desempenho obtido 

ao término da intervenção, no estudo de Jaeggi et al. (2011) a última semana foi decisiva para 

o acréscimo na performance. Inclusive, nas três primeiras semanas de intervenção os ganhos 

não foram significativos a ponto de justificar a efetividade do treinamento com jogos 

eletrônicos. Além da proximidade com as férias escolares, já mencionada acima, fatores 
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motivacionais ao longo da intervenção podem ter contribuído para o nosso resultado, já que é 

provável que os indivíduos tenham se frustrado com o nível cognitivo exigido pelas tarefas. 

Vale lembrar que os indivíduos iniciaram a intervenção com baixo desempenho em QI, o que 

pode ter dificultado a efetividade do treinamento. Somado a isso, e talvez dificultando a 

adaptação aos jogos, na realidade socioeconômica em que viviam não havia contato com esse 

tipo de tarefa cognitiva, preferindo o acesso em computadores à sites de relacionamento ou 

jogos que não trabalhavam com processos cognitivos. 

Os autores chamam a atenção para os níveis de dificuldade do jogo como motivadores 

para os participantes. Dificuldades como a frustração resultante de não conseguir alcançar o 

desempenho esperado pode diminuir a auto-estima da criança de modo que ela não se sinta 

suficientemente incentivada para cumprir as etapas do jogo. Assim, o engajamento dos 

indivíduos nas tarefas cognitivas depende do nível de dificuldade imposto na tarefa, de 

maneira que seja nem demasiado fácil nem demasiado difícil, mas suficiente desafiador. Pode 

ajudar a inserção de estímulos lúdicos na própria tarefa cognitiva contendo, por exemplo, 

elementos gráficos com temas que chamem a atenção das crianças e adolescentes, bem como 

a presença de estórias que tragam um contexto e um objetivo mais claro para a atividade 

(Malone & Lepper, 1987). 

Jogos como o Safari e o N-Back são capazes de detectar mudanças sutis no 

desempenho de algumas das funções executivas, como a memória operacional, além de trazer 

benefícios para outros processos cognitivos, como a velocidade de processamento (Miller, 

Price, Okun, Montijo & Bowers, 2009). Após a intervenção com os jogos o desempenho da 

maioria dos processos cognitivos avaliados pelo WISC no nosso estudo passou de 

intelectualmente deficiente para um desempenho dentro da média esperada. Por exemplo, o 

desempenho da visuoespacialidade e atenção no grupo experimental foi considerado 

adequado para a faixa etária em que se encontravam, sendo que o mesmo vale para o grupo 
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controle após os indivíduos desse grupo terem sido submetidos à intervenção com desenhos. 

No caso da memória operacional, cujo desempenho também passou a ser dentro da média 

esperada, a melhora não foi considerada significativa.  

Jaeggi et al. (2011), numa pesquisa em que também empregaram o N-Back, 

submeteram 76 alunos de ensino fundamental a quatro semanas de treinamento 

computadorizado. A amostra foi dividida em grupo controle, cujos indivíduos receberam 

treinamento em tarefas voltadas para o conhecimento e o vocabulário, e em grupo 

experimental, que posteriormente foi subdividido em função dos indivíduos com maiores e 

menores ganhos obtidos. Os resultados alcançados apontaram para um aumento significativo 

na performance em memória operacional no decorrer da intervenção para os indivíduos do 

grupo experimental que obtiveram grandes ganhos com o treino, mas não para os indivíduos 

deste grupo com pequenos ganhos, nem para os indivíduos do grupo controle. 

Conforme aponta a literatura, intervenções cognitivas podem beneficiar a melhora do 

desempenho dos processos cognitivos. Na seção seguinte, discutiremos se as diferenças que 

encontramos no desempenho dos processos cognitivos após intervenção foi 

significativamente maior em relação ao período anterior à intervenção. 

 

5.4 AVALIAÇÃO COGNITIVA APÓS A INTERVENÇÃO 

 

  Conforme comentado na seção anterior, na pós-intervenção verificamos que os grupos 

avaliados obtiveram desempenho maior na maioria dos subtestes, índices e escalas do WISC. 

Em outras palavras, se os indivíduos tiveram um desempenho abaixo da média na pré-

intervenção, na pós a performance melhorou, sobretudo nos processos de visuoespacialidade e 

atenção. 
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  Quando realizamos comparações entre os escores do WISC na pré e pós-intervenção, 

obtivemos achados diversos. Comentando a princípio o desempenho registrado pelo WISC 

dos indivíduos do grupo experimental, constatamos melhoria na performance em dois 

processos cognitivos: visuoespacialidade e atenção. Nos estudos anteriores sobre treinamento 

cognitivo com jogos de computador foi detectado aumento apenas no desempenho da 

memória operacional (Jaeggi et al., 2008; 2011). 

  As habilidades visuoespaciais, ou visuoespacialidade, dizem respeito a um tipo de 

processamento geral responsável por produzir, armazenar, rememorar e transformar imagens 

e sensações visuais (Primi, 2003). Segundo McGrew (2009) é requisitada caracteristicamente 

por tarefas que envolvem percepção e transformação de figuras, formas e imagens visuais, 

bem como por tarefas que incluem como objetivos manter a orientação espacial relativa a 

objetos que se movem no espaço. Além disso, desempenhos escolares específicos e 

profissionais podem ser explicados em parte pelas habilidades visuoespaciais (Gomes & 

Borges, 2009). 

  Levando tal definição em consideração, como seriam explicados os aumentos 

significativos no desempenho das habilidades visuoespaciais dos indivíduos do grupo 

experimental na pós-intervenção, em relação à pré-intervenção, quando o esperado seria 

diferenças em memória operacional? Para responder essa pergunta, deve-se pensar na 

definição de memória operacional discutida na seção de Referencial Teórico, com ênfase 

especial no fato de ser composta por três subsistemas. Os dois primeiros, responsáveis pelo 

armazenamento temporário de informações (chamados de sistemas escravos) e o terceiro 

componente, associado ao processamento das informações (Baddeley, 2003). 

  A chamada área de armazenamento visuoespacial é responsável pelo armazenamento 

de informações visuais. Este subsistema é subdividido em um componente especializado no 

armazenamento de informações espaciais, por exemplo, a localização de objetos, e em outro 
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especializado em informações sobre as características principais dos estímulos visuais, por 

exemplo, a aparência dos objetos que podem ser percebidos (Primi, 2002). Com isso, parece 

haver uma relação importante entre um dos componentes da memória operacional e as 

habilidades visuais, que justificariam o aumento do desempenho após os indivíduos terem 

sido submetidos ao treinamento cognitivo com os jogos de computador. 

  Um estudo que corrobora esta afirmação é o de Miyake, Friedman, Rettinger, Shah e 

Hegarty (2001), que investigaram as correlações entre medidas de Inteligência Fluida, de 

memória operacional (com ênfase no componente visuoespacial), memória de curto prazo 

(ênfase também no seu componente visuoespacial) e três fatores específicos de processamento 

visual: visualização, relações espaciais e velocidade perceptual. Os autores encontraram uma 

alta correlação entre medidas de memória de curto prazo e o componente visual da memória 

operacional, indicando que as duas dependem na mesma medida do componente executivo 

central da memória operacional.  

  Além da visuoespacialidade, também foram identificadas diferenças significativas 

entre a pré e pós-intervenção em alguns subtestes que avaliavam atenção. De acordo com 

Mendonça (2009), a atenção é o conjunto de processos neurais que permite ao indivíduo 

selecionar estímulos ou pensamentos enquanto filtra distratores potenciais. Enquanto permite 

a entrada de determinados estímulos deve suprimir outros.  

  Engle, Tuholski, Laughlin e Conway (1999) propuseram que a atenção é um processo 

básico ligado (e controlado) ao componente executivo central da memória operacional. O 

controle do foco da atenção permite que a pessoa consiga manter representações mentais 

ativas mesmo em condições de distração, quando outros estímulos competem pela atenção. As 

medidas de memória operacional, portanto, requerem o controle da atenção, já que envolvem 

a execução de múltiplas tarefas simultaneamente. 
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  Em outro estudo, Kane, Bleckley, Conway e Engle (2001) avaliaram mais diretamente 

as correlações entre as diferenças individuais em memória operacional e o controle de 

atenção. Os autores compararam sujeitos com alta e baixa capacidade de memória operacional 

em duas tarefas, sendo que uma delas exigia exclusivamente o controle da atenção para evitar 

uma resposta automática. Os resultados indicaram diferenças de desempenho entre os sujeitos 

com alta e baixa capacidade de memória operacional nas tarefas, indicando que a memória 

operacional está associada ao controle da atenção. 

  Os dados da literatura discutidos acima sugerem que, embora a memória operacional 

não tenha apresentado alterações significativas na pós-intervenção, em relação à pré-

intervenção (que pudessem ser explicadas pelo desempenho nos jogos), é possível que ela 

tenha sido indiretamente beneficiada nos seus componentes e em outros processos 

interligados. Essa hipótese seria justificada pela melhora identificada no desempenho das 

habilidades visuoespaciais e da atenção. 

  Os resultados de melhora para o grupo experimental são corroborados pelas 

correlações positivas significativas encontradas entre o desempenho no N-Back e a 

visuoespacialidade (confirmados pelas correlações com o subteste Cubos e com o índice 

Organização Perceptual), antes e após a intervenção. Portanto, o desempenho no N-Back 

estava associado à melhora dos processos cognitivos citados e aponta para a eficácia dessa 

estratégia como forma de treinamento cognitivo. 

A literatura vem apontando forte relação entre esse jogo de computador e a 

transferência de ganhos para os processos cognitivos, sobretudo, algumas das funções 

executivas. No estudo de Dahlin et al. (2008) é discutido que o processo de treinamento 

cognitivo pode aumentar a performance em diversos domínios cognitivos, sendo que a 

magnitude dos ganhos são variáveis e, eventualmente, pode não ocorrer nenhuma 

transferência efetiva de ganhos. Após experimento que durou 5 semanas, Olesen et al. (2004) 
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constataram ganhos em memória operacional a partir da tarefa N-Back, com forte associação 

com o nível 3-back. Discutem, além disso, que o efeito de transferência pode vir 

acompanhado de mudanças na atividade cerebral, em especial na região estriada, já que é 

possível que tenha havido aumento do volume de substância branca e cinzenta do cérebro.  

Não foram verificadas correlações significativas entre o desempenho no Safari e 

nenhum dos escores do WISC, seja na pré ou na pós-intervenção. Mesmo que tenha havido 

melhora na performance desse jogo ao longo da intervenção, parece que apenas o N-Back foi 

decisivo para a melhora dos processos cognitivos analisados. Uma das possíveis justificativas 

é a limitação no número de níveis do Safari que, ao contrário do N-Back (cujos níveis tornam-

se cada vez mais complexos), possui um limite para progressão de níveis e de dificuldade no 

jogo. Apesar disso, os achados discutidos apóiam a hipótese desse estudo e de outras 

pesquisas na literatura, indicando que os jogos de computador podem ser uma ferramenta 

satisfatória para a melhora do desempenho cognitivo (Kane et al., 2007).  

  Da mesma forma que foram verificadas diferenças para o grupo experimental em 

visuoespacialidade e atenção, também os indivíduos do grupo controle apresentaram aumento 

significativo no desempenho das habilidades visuoespaciais, além da atenção e da velocidade 

de processamento de informações. Embora não tenha sido mensurado no presente trabalho o 

desempenho dos alunos que compuseram o grupo controle nas tarefas de reprodução de 

desenho, é plausível que tenha havido ganhos em visuoespacialidade a partir de tais 

atividades, uma vez que a reprodução de desenhos demanda do indivíduo o uso de suas 

habilidades visuais (Jakobson & Kikas, 2007).  

  Os indivíduos do grupo controle, mesmo não participando da intervenção com os 

jogos, tiveram melhora no desempenho em visuoespacialidade após a intervenção com o 

software de desenho. Em grande parte isso se deve às características da tarefa de desenhar, 

que requer do indivíduo o entendimento da posição e relacionamento entre estímulos visuais 
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(Spence & Feng, 2010). No estudo de Loosli et al. (2011) discutido anteriormente, foram 

empregados o máximo possível de estímulos visuais que fossem chamativos para os 

participantes da pesquisa (constituída em sua maioria por crianças), tendo em vista mantê-los 

motivados ao longo da intervenção. Nesse estudo foi identificada melhora no desempenho da 

memória operacional e, por isso, poderíamos inferir que os indivíduos que participaram do 

grupo controle, no nosso estudo, podem ter melhorado o desempenho de outros processos 

cognitivos interligados.  

  A seguir, serão discutidos os dados de correlação (variáveis de sono e variáveis dos 

jogos), para verificar se o desempenho ao longo da intervenção dos indivíduos do grupo 

experimental foi influenciado pelo sono. 

    

5.5 AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO DO SONO COM O DESEMPENHO N A 

INTERVENÇÃO 

 

A intervenção com os jogos eletrônicos abrangeu 30 dias, com a participação dos 21 

indivíduos do grupo experimental (um “n” que pode ser considerado pequeno em relação ao 

número total de indivíduos participantes da pesquisa). Conforme foi possível verificar, ao 

longo da intervenção houve melhora significativa no Safari, nos primeiros quinze dias de 

intervenção, e no N-Back ao longo de toda a intervenção. 

  Quando analisamos possíveis correlações entre as variáveis de sono e o desempenho 

alcançado nos jogos eletrônicos, constatamos não haver correlações significativas durante a 

intervenção, sugerindo que a melhora do desempenho nos jogos não estava correlacionada ao 

fato dos indivíduos estarem dormindo bem. Nos últimos anos, entretanto, a literatura 

especializada em sono tem destacado as repercussões da qualidade do sono sobre o 

desenvolvimento e a aprendizagem. Evidências apontam para correlações significativas entre 
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o sono e um vasto conjunto de processos e domínios cognitivos, sensoriais e motores 

(Kuriyama, Mishima, Suzuki, Aritake & Uchiyama, 2008). Cumpre diversas funções, como o 

reparo e a consolidação da aprendizagem ou da memória, além de ser responsável por 

processos restaurativos, tanto no corpo como no cérebro humano (Curcio et al., 2006).  

  Assim, a literatura tem apontado forte associação entre o desempenho em tarefas 

cognitivas como o N-Back (no caso do Safari, não há estudos relacionando a performance 

desse jogo ao sono, por ter sido desenvolvido apenas nos últimos anos) e a qualidade do sono 

de crianças e adultos (Steenari et al., 2003; Wilhelm, Diekelmann & Born, 2008; Fischer, 

Wilhelm & Born, 2007). Tais estudos apontam para o alto índice de respostas incorretas em 

tarefas, em decorrência da baixa eficiência e da curta latência do sono. Steenari et al. (2003), 

por exemplo, apontaram para a associação entre sono e memória operacional, considerando 

que os indivíduos que dormiam menos erravam mais na tarefa N-Back, especialmente quando 

o nível de dificuldade da tarefa era aumentado. 

  Embora não tenham sido analisados no nosso estudo os componentes isolados dos 

jogos, devemos destacar que o componente auditivo da tarefa N-Back possui um nível de 

dificuldade maior em relação ao componente visual e também é o mais afetado pela qualidade 

do sono ruim (Casey, Giedd & Thomas, 2000). Além do desempenho bem sucedido nas 

tarefas que mensuram memória operacional exigir a habilidade de reter momentaneamente a 

“posição” de um som (tarefa auditiva), também demanda a retenção na memória do estímulo 

visual (tarefa visual), bem como da habilidade de dirigir a atenção aos estímulos apresentados 

e concentrar-se. Indivíduos com qualidade do sono ruim falham em tais atribuições, que são 

requeridas pelo N-Back (Beebe et al., 2009).   

  As tarefas do N-Back também exigem a atenção ininterrupta voltada ao progresso na 

atividade, visto que o desempenho bem sucedido exige comparação do estímulo atual com o 

precedente, bem como tomada de decisão (Casey et al., 2000). Crianças com sono inadequado 
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mostram atenção encurtada e baixa concentração inicial (Dahl, 1996), influenciado sua 

evolução em intervenções que usam jogos eletrônicos. 

  Esperávamos que as correlações apontassem a influência do sono sobre o desempenho 

nos jogos o que, no entanto, não ocorreu. A hipótese de correlação entre o sono e o 

desempenho nos jogos era apoiada por alguns estudos da literatura que discutiam a correlação 

entre o sono e alguns dos processos cognitivos que são estimulados por tarefas cognitivas 

como as que utilizamos no nosso estudo. No estudo de Gradisar, Terrill, Johnston e Douglas 

(2008), por exemplo, com 143 indivíduos de 13 a 18 anos, sono insuficiente estava associado 

a prejuízos da memória operacional, sendo que, indivíduos com qualidade do sono ruim 

tinham menor capacidade de rememorar palavras na mesma ordem de apresentação numa 

tarefa cognitiva, do que indivíduos com boa qualidade. 

  Inclusive, esperávamos que o sono estivesse correlacionado também ao desempenho 

de processos cognitivos diretamente estimulados pelos jogos, sobretudo as habilidades 

espaciais e a atenção. Paavonen et al. (2010), que aplicaram o WISC III em crianças de 8 anos 

e encontraram uma menor duração do sono associada com pior desempenho visuoespacial. 

No estudo de Gruber et al. (2010), que contou com a participação de crianças entre 7 e 11 

anos, os autores verificaram que maior duração do sono habitual em crianças saudáveis foi 

associada com melhor desempenho sobre as medidas de raciocínio perceptual e QI total (que 

inclui atenção), medidos pelo WISC-IV, e em medidas de competência e desempenho 

acadêmico relatadas por professores.    

  Outros fatores podem ter contribuído para a ausência de correlações significativas 

entre sono e desempenho nos jogos, a saber: diminuição da motivação dos alunos, resultante 

dos níveis de aprendizagem da tarefa alcançados a partir do 15° dia de intervenção, momento 

a partir do qual também não se verificaram mais diferenças significativas no desempenho 

(Loosli et al., 2011); a influência do horário em que era realizada a intervenção (às 7h00min) 
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sobre os mecanismos homeostático e circadiano; o fato do n ter sido pequeno, 

impossibilitando uma análise robusta dos dados; e os níveis de QI abaixo da média, 

identificados antes da intervenção (discutidos na seção 5.1). 

  Em relação à efetividade da intervenção podem ser sugeridas estratégias para 

maximizar a sua eficácia em estudos futuros. A seguir, serão discutidas as limitações do nosso 

estudo. 

 

5.6 LIMITAÇÕES 

 

Apesar das contribuições agregadas pelos achados ao conhecimento sobre sono, 

algumas limitações podem ser apontadas, tendo em vista guiar ações em futuras pesquisas 

sobre as temáticas. Assim, destacaremos o preenchimento dos protocolos pelos pais, o 

tamanho da amostra, a importância de avaliar os gêneros e as fases do desenvolvimento, 

pouco tempo na aplicação do teste-reteste do WISC e a avaliação do padrão de sono (não 

apenas da qualidade). 

Desta forma, uma das grandes dificuldades enfrentadas no período de coleta dos dados 

diz respeito ao preenchimento dos protocolos de sono. De um lado os pais podem não 

registrar efetivamente dados referentes ao sono (já que este se trata do sono de terceiros), e 

por outro lado há a impossibilidade das próprias crianças preencherem, pois com instruções e 

treinamento para preenchimento, mesmo os pais, no geral, não responderam satisfatoriamente 

aos instrumentos.  

Uma possibilidade a ser considerada é o uso de actímetros, instrumentos de 

mensuração objetiva do sono em que os dados de duração de sono e horários de dormir e de 

acordar, bem como outras variáveis que possam estar interferindo com a atividade de sono, 

são registrados da forma mais exata possível (Teixeira, 2002). Ao contrário do diário, em que 
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os dados são anotados de preferência logo após acordar e obrigatoriamente com a consulta 

constante de um relógio, o actímetro é usado durante todo o período da intervenção no pulso 

do indivíduo, seja durante a vigília, seja durante o sono. No entanto, a recomendação não é 

para o descarte do diário de sono, e sim para o uso em conjunto com os actímetros, 

permitindo, inclusive, uma comparação entre os seus registros, contribuindo para aumentar a 

confiabilidade dos achados. 

  Estudos de validação também poderão focar no Questionário de Comportamento do 

Sono, uma vez que até o presente momento sua aplicação tem sido restrita a populações 

pediátricas com epilepsia. A construção e validação de instrumentos de avaliação da 

qualidade do sono, voltados tanto para crianças como para adolescentes, pode ser realizado 

como alternativa ao Questionário de Comportamento do Sono. Tais instrumentos analisariam 

além da qualidade de sono, a presença de distúrbios, de fragmentação do sono ou de cochilos, 

que poderiam também estar relacionados ao rendimento diário do indivíduo. Outro ponto que 

merece destaque, no nosso estudo, diz respeito aos resultados do QSC, que não foram 

confirmados pelo registro no diário de sono. Portanto, estudos posteriores também poderão 

explorar correlações entre os escores de qualidade do sono do QSC e os dados coletados 

através do diário de sono. 

Ainda com relação ao preenchimento dos protocolos, talvez por trás desta 

problemática se encontre o contexto socioeconômico em que se inserem os sujeitos. 

Conforme atestam a renda mensal das famílias (em torno de um salário mínimo), bem como a 

faixa etária de uma considerável parcela da população (entre os 11 e 14 anos, idade em que 

deviam estar em turmas mais avançadas na escola), as famílias são mal estruturadas 

financeiramente. Isso pode influir sobre os níveis de acesso à informação e aos recursos que 

permitem o pleno desenvolvimento cognitivo das crianças e adolescentes. Nesse sentido, os 

instrumentos a serem empregados nas próximas pesquisas precisam se adequar a essa 
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população, de modo que seus enunciados possam ser assimilados e entendidos. Um exemplo a 

ser trabalhado trata-se das escalas analógicas, que fazem uso de figuras para representar 

determinadas respostas ou enunciados. Os dados colhidos seriam mais fidedignos, dessa 

forma. 

Outra limitação que merece ser mencionada e discutida é o tamanho da amostra. O n 

foi de 42 alunos, o que a princípio pareceu adequado tendo em vista a média de indivíduos 

avaliada em outros estudos (cerca de 50 a 55 indivíduos). Além disso, por ter sido uma escola 

com apenas duas turmas do 4º ano do ensino fundamental, e por esta série abarcar a faixa 

etária pretendida, não houve maneira de contornar o pequeno n da amostra. Com a 

necessidade de realizar as análises nos grupos experimental e controle, foi imprescindível 

também subdividir o número de indivíduos que compuseram a amostra. E, ainda, outro fator 

importante, nem todos os indivíduos responderam aos protocolos de sono, sobretudo ao 

término da intervenção (o que pode ser explicado pela proximidade com as férias escolares). 

Por isso, um valor de n mais consistente produziria dados mais robustos e seria uma medida 

de segurança para imprevistos que pudessem diminuir o número de indivíduos da amostra. 

  O gênero, por ser uma das características biológicas que podem estar relacionadas ao 

estado do sono e à instauração de desordens, deve também ser considerado em estudos 

posteriores. Estudos demonstram que pode influir sobre a quantidade de sono e de vigília, 

além de afetar a capacidade do indivíduo de restaurar com o sono o desgaste sofrido 

diariamente durante a vigília (Ketema, Turek & Kryger, 2008). Diferenças no ciclo sono e 

vigília entre os gêneros tendem a aumentar em resposta a déficits de sono, sugerindo que o 

processo de homeostase é regulado diferentemente em meninos e meninas. Por exemplo, as 

meninas exibem menos sono de ondas lentas do que os meninos, e menos episódios de sono 

(Ketema et al., 2008). 
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  Nesse sentido, também as fases do desenvolvimento infanto-juvenil são importantes 

norteadores na investigação do sono e merecem ser avaliadas em outros estudos. 

Características no sono das crianças como a consolidação do ritmo circadiano, 

estabelecimento da vigília diurna e desaparecimento dos episódios de cochilos durante o dia, e 

aspectos do sono dos adolescentes como o início e final do sono noturno passando a acontecer 

em horário mais tardio, papel dos fatores sociais e presença do “efeito sanfona” devem ser 

considerados (Wey, 2001). 

  O estudo dos processos cognitivos também justificaria a avaliação do grupo de 

crianças e do grupo de adolescentes. Por exemplo, Engel de Abreu et al. (2010) revelaram em 

sua pesquisa, focada na avaliação da inteligência e de processos cognitivos em indivíduos 

com idade entre 5 e 9 anos que, enquanto as crianças mais novas têm maior facilidade no 

armazenamento em curto prazo, aquelas crianças em torno dos 7 anos são capazes de um 

controle maior em atividades que fazem uso da memória operacional, mas ainda sim em 

atividades simples. Em tese, esta mudança começaria a ocorrer por volta dos 7 anos e seria 

progressiva. 

Uma importante limitação que restringiu o alcance dos resultados referiu-se à 

aplicação do WISC. Como psicoteste capaz de proporcionar a análise de diversos processos 

cognitivos na criança e no adolescente, o WISC se mostra um instrumento bastante válido. 

Mas seu poder avaliativo é restrito quando o tempo teste-reteste é inferior a 6 meses (Cruz, 

2005) e, levando em consideração que nossa pesquisa teve um tempo de 6 semanas entre a pré 

e a pós-aplicação do instrumento, os resultados não abrangeram todos os processos cognitivos 

que pretendia estudar, inicialmente. Por exemplo, tornou-se inviável verificar se houve 

ganhos na inteligência fluida após o período de intervenção.  

Por isso, foi viável analisar a possibilidade de aumento no desempenho de apenas 

alguns domínios cognitivos, como a memória operacional e a atenção (funções executivas), e 
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a visuoespacialidade. E ainda sim, é possível que o curto espaço de tempo entre teste e reteste 

tenha afetado alguns resultados como, por exemplo, a ausência de melhora no desempenho da 

memória operacional, a partir de intervenção, sendo que outros processos cognitivos 

relacionados melhoraram (atenção e habilidades visuoespaciais). Recomenda-se, para outros 

estudos, a observação do período mínimo de seis meses e, inclusive, o uso de outros 

instrumentos complementares como, por exemplo, das Matrizes Progressivas de Raven. 

Por último, a possibilidade de avaliar em longo prazo os efeitos de uma intervenção 

cognitiva. Para isso, a aplicação de testes que garantam a análise dos processos cognitivos, 

mesmo muito tempo após o término da intervenção cognitiva (no mínimo seis meses). Isso 

agregaria valor à intervenção, como proposta que visa melhorar o rendimento escolar de 

alunos, já que responderia a instigantes questionamentos que há muito são feitos: 

considerando a realidade socioeconômica em que os indivíduos deste estudo se encontravam, 

haveria intervenções capazes de propiciar ganhos em caráter definitivo? Ou em caso 

contrário, quanto tempo após uma intervenção esta poderia repercutir sobre os processos 

cognitivos do indivíduo? São perguntas fascinantes que poderão mobilizar estudos vindouros. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo investigou a relação entre qualidade do sono e a eficácia de uma 

intervenção cognitiva para melhorar a inteligência fluida e o rendimento escolar de alunos do 

ensino fundamental.  Verificamos que, em geral, o sono dos indivíduos foi adequado e que se 

correlaciona com as medidas de visuoespacialidade e de atenção do WISC. Além disso, o 

desempenho das habilidades visuoespaciais e de atenção melhoraram com a intervenção 

utilizando jogos eletrônicos, mas que outras atividades como o desenho no computador 

também podem influenciar o desempenho cognitivo, possivelmente em decorrência das 

características da tarefa. O sono não influenciou o desempenho nos jogos, contudo, devem ser 

observados fatores que podem ter interferido, como o horário de realização da intervenção. 

 Por tudo isso, apontamos a necessidade de prosseguir com outras investigações 

(incluindo amostras maiores), tendo em vista verificar a robustez do que foi discutido. Até 

porque a iniciativa incluiu uma amostra bastante específica (de uma determinada região 

brasileira), que se insere dentro do seu próprio contexto socioeconômico e cultural. E o 

contexto brasileiro vai muito mais além, abarcando uma multiplicidade ampla de aspectos, o 

que dificulta a generalização dos achados para populações com bases educacionais diferentes, 

estrutura familiar diferente, níveis de relacionamento sociais também diferenciados, dentre 

outros aspectos. Todos estes são fatores que contribuem para afirmar que o tema explorado 

tem um amplo espaço que ainda pode ser aproveitado. 

Espera-se, por fim, que a área educacional também obtenha ganhos reais com essa 

pesquisa. A atividade lúdica com os jogos pode ser, portanto, um eficiente recurso didático do 

educador, interessado no à memória de seus alunos, quando mobiliza sua ação intelectual. 

Torna-se, assim, imprescindível que os professores e a escola se aproximem dessas novas 

formas de aprender, desses novos espaços de aprendizagem que estão surgindo na sociedade 
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atual, ressignificando e contextualizando a sua prática, aproximando-se dessa forma do 

contexto em que vivem os alunos. E, portanto, tais considerações tornam mais claro o 

objetivo último do estudo: agregar conhecimento que repercuta na Educação e, mais 

amplamente, sobre o sistema educacional brasileiro.   
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Anexo A: Verso e anverso do parecer de aprovação da pesquisa no Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN 
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Anexo B: Reproduções de obras de arte dos indivíduos do grupo controle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Reprodução de obras de arte feitas pelos indivíduos que compuseram o grupo 

controle . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Reprodução de obras de arte feitas pelos indivíduos que compuseram o grupo 

controle.  
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Figura 19. Reprodução de obras de arte feitas pelos indivíduos que compuseram o grupo 

controle. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Reprodução de obras de arte feitas pelos indivíduos que compuseram o grupo 

controle. 
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Anexo C: Ficha de identificação 

 

FICHA DE INFORMAÇÕES SOBRE O SEU FILHO 

 

 

Nome do seu filho: _____________________________   Telefone._____________ 

 

Data de Nascimento: ____/____/____                               Sexo:    M (    )       F (    ) 

 

Além de ir para a escola, faz alguma outra coisa? Em caso afirmativo, o quê? Em qual 

horário? __________________________________________________________________ 

 

Seu filho costuma ficar sonolento durante o dia? Se sim, qual o horário em que mais ocorre? 

___________________________________________________________________________ 

 

Ele costuma cochilar durante o dia? Se a resposta for sim, em que horário e durante quanto 

tempo? ___________________________________________________________________ 

 

Ele tem insônia? Se sim, fale um pouco a respeito. 

___________________________________________________________________________ 

 

Tem algum problema físico de saúde (doenças)? Quais? ____________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Tem algum problema mental de saúde (doenças mentais)? Quais? 

___________________________________________________________________________ 

 

Tem problemas respiratórios? Quais?  

___________________________________________________________________________ 

 

Seu filho está tomando algum remédio? Qual?  

___________________________________________________________________ 
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Anexo D: Verso e anverso do diário do sono 
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Anexo E: Questionário sobre o Comportamento do Sono 

 

 

Nome: _____________________________________________ 

Data de nascimento: _____ / _____ / _____ 

Sexo: ______________________ 

Data do preenchimento: _____ / _____ / _____ 

 

 

 

Instruções: 

 

1. As questões a seguir são referentes ao sono do seu filho. 

2. Suas respostas devem fornecer informações o mais corretamente possível sobre o sono do 

seu filho. 

3. Para cada frase na página seguinte, deverá ser marcado um número, de acordo com o 

quadro. 

4. Por favor, responda a todas as questões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

Seu filho: 1 2 3 4 5

1 Vai para cama disposto

2 Adormece sozinho

3 Adormece na sua própria cama

4 Adormece na cama dos pais

5 Acorda 1 a 2 vezes por noite

6 Acorda 3 a 4 vezes por noite

7 Permanece acordado por menos de 30 minutos

8 Permanece acordado por mais de 30 minutos

9 Adormece novamente na presença dos pais

10 Após acordar durante a noite vai para a cama dos pais

11 Acorda para comer

12 Movimenta-se muito enquanto dorme

13 Sua muito enquanto dorme

14 Divide o quarto com os pais (mesmo tendo outro lugar para dormir)

15 Dorme na cama dos pais

16 Contrai-se muito durante o sono ou enquanto tenta dormir

17 Acorda confuso ou desorientado

18 Fala dormindo

19 Caminha dormindo

20 Range os dentes dormindo

21 Urina na cama

22 Acorda gritando e aterrorizado

23 Tem pesadelos

24 Ronca enquanto dorme

25 Pela manhã acorda repousado e com bom humor

26 Fica sonolento enquanto sentado e/ou estudando

27 Fica sonolento enquanto assiste televisão

28 Fica sonolento enquanto está sentado e conversando com alguém

29 Adormece na escola

QUESTIONÁRIO SOBRE O COMPORTAMENTO DO SONO

Responda com uma das alternativas abaixo o que ocorre rotineiramente com o seu filho.

1 – Nunca                                                 3 – Algumas vezes             5 – Sempre
2 – Poucas vezes                                    4 – Freqüentemente

 

 


