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Resumo 

Este estudo objetivou estabelecer o perfil desenvolvimental de componentes executivos no 

desenvolvimento típico infantil. Trata-se de estudo correlacional, transversal, de natureza 

predominantemente quantitativa. Os instrumentos de coleta de dados são os subtestes do 

domínio “Atenção/ Funções Executivas” do NEPSY-II. Foram avaliadas 80 crianças entre 

5 e 8 anos de idade, de ambos os sexo, estudantes de escolas públicas e particulares da 

cidade de Natal – RN. A amostra foi segmentada em intervalos de seis meses para 

posterior análise das estratégias e tipos de erros. Foram realizadas análises de variância 

(multivariada e univariada), testes post hoc de Tukey e Games-Howell para verificar o 

efeito da idade sobre o desempenho nos testes. Correlações posteriores indicaram a força e 

a direção do relacionamento entre as variáveis. Identificaram-se dois picos de 

desenvolvimento no intervalo de seis meses adotado para as habilidades de atenção seletiva 

e controle inibitório. Os resultados indicam que não há influencia significativa do sexo e 

tipo de escola sobre o desempenho da amostra. O desempenho dos pré-escolares (5 e 6 

anos) foi inferior aos demais subgrupos na maioria dos testes. Destaca-se o papel do 

discurso de autoregulação entre os pré-escolares durante as atividades de maior demanda 

executiva e o recurso da abstração como estratégia de resolução entre os mais velhos. 

Identificaram-se trajetórias de desenvolvimento semelhantes entre as habilidades de 

atenção seletiva e controle inibitório. De maneira geral, há decréscimo no número de erros 

e aumento de acertos com a progressão da idade. Pesquisas longitudinais futuras podem 

ampliar a faixa etária abarcada neste estudo, investigando o curso desenvolvimental das 

habilidades executivas. 

 

Palavras-chave: avaliação neuropsicológica; desenvolvimento típico; funções executivas; 

NEPSY-II 
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Abstract 

 

This study aimed to establish the developmental profile of executives components in 

typical child development. This is a correlational cross-sectional study of predominantly 

quantitative. The instruments for data collection are the subtests included in the NEPSY-II 

Attention and Executive Functioning domain. Eighty children between 5 and 8 years of 

age, of both genders, students from public and private schools in the city of Natal were 

evaluated. The sample was divided into six-month intervals for subsequent analysis of 

strategies and types of errors. Analysis of variance (univariate and multivariate) and Tukey 

and Games-Howell post hoc tests were conducted to verify the effect of age on test 

performance. Subsequent correlations indicate the strength and direction of the relationship 

between variables. Were identified two peaks of development in the six-month interval 

adopted for the skills of selective attention and inhibitory control. The results indicate that 

there’s no significant influence of sex and type of school on the performance of the sample. 

The performance of preschool children (5 and 6 years) was lower than the other subgroups 

in most tests. Highlights the role of autoregulation discourse among preschool children 

during activities of greater executive demand and the abstraction resource as a resolution 

strategy between the older. Were identified similar development trajectories among 

selective attention abilities and inhibitory control. In general, there is a decrease in the 

number of mistakes and increase of success with the age progression. Future longitudinal 

research can extend the age range encompassed in this study, investigating the 

developmental course of executive abilities. 

  

 

Keywords: neuropsychological assessment; typical development; executive functions; 

NEPSY-II 
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Introdução 

 

Nos momentos iniciais da infância, os objetos desconhecidos não são 

nomeados; os processos mentais usados por uma criança são diferentes 

daqueles empregados por um adolescente que já dominou linguagem e 

analisa as informações através de significados verbais. A criança que 

desenvolve hábitos tirando conclusões de sua experiência pessoal 

imediata usa esquemas mentais diferentes daqueles empregados pelo 

adolescente, cujo comportamento é mediado por normas estabelecidas 

através da experiência social. (Luria, 2010, p.26) 

  

A nota de abertura deste trabalho traduz o eixo teórico que o norteia: a Psicologia 

Histórico-cultural. Nas palavras de Luria estão contidos os passos iniciais para a 

compreensão do desenvolvimento infantil para além da descrição das diferentes formas de 

pensamento que diferem a criança do adulto. A análise das mudanças nas estruturas dos 

processos mentais ao logo dos diferentes estágios de desenvolvimento pode não somente 

esclarecer as complexas "relações interfuncionais" entre esses processos, como permitem 

ao psicólogo investigar o desenvolvimento histórico dos sistemas mentais. 

Com o avanço da Neuropsicologia Clínica, os estudos das funções cognitivas vêm 

aumentando de forma considerável nos últimos anos. Dentre os processos cognitivos mais 

pesquisados e debatidos na literatura científica atual estão as funções executivas (FE) 

(Hamdan & Pereira, 2002; Mello, Miranda, & Muszkat, 2005; Pires, 2010). As funções 

executivas são consideradas funções mentais complexas ou superiores e são responsáveis 

pela capacidade de autoregulação ou autogerenciamento. No que concerne à avaliação 

neuropsicológica, as FE relacionam-se a uma ampla variedade de componentes, como: 
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atenção seletiva, controle inibitório (seletividade de estímulos), planejamento, organização, 

flexibilidade cognitiva e memória operacional. 

Dado o reconhecimento da importância das FE para uma vida bem sucedida e 

adaptada, a investigação em torno deste tema tem-se tornado central no âmbito da 

avaliação neuropsicológica, sobretudo em contexto clínico (Malloy-Diniz, Fuentes, Mattos, 

& Abreu, 2010). 

O desenvolvimento das funções executivas (FE) pode ser analisado ao longo do 

desenvolvimento humano, iniciando-se por volta dos 12 meses de vida, atingindo seu ápice 

de maturação neurológica por volta dos 20 anos de idade e estendendo-se até o 

envelhecimento (Papazian, Alfonso, & Luzondo, 2006). Apesar da existência de marcos 

desenvolvimentais confiáveis, ainda há pouca compreensão quanto às trajetórias de 

desenvolvimento das funções executivas ao longo da infância e adolescência.  

O desenvolvimento cognitivo de uma criança é, por definição, qualitativamente 

diferente do desenvolvimento adulto – o que não significa que é quantitativamente inferior 

a este. Portanto, é essencial compreender o desenvolvimento infantil e o intervalo de 

variação normal para cada faixa etária. Em outras palavras, não é possível avaliar o 

desenvolvimento disfuncional com precisão até que se entenda satisfatoriamente o 

desenvolvimento típico.  

Essa perspectiva desenvolvimental positiva no âmbito das funções executivas ainda 

é pouco explorada, se comparada às pesquisas envolvendo outros domínios cognitivos e 

suas relações com lesões e disfunções. No Brasil, existem poucos estudos investigativos 

sobre o desenvolvimento deste domínio e são escassos os que utilizam como instrumento a 

mesma bateria neuropsicológica englobando diferentes subcomponentes executivos em 

crianças, característica avaliativa desta pesquisa (Vargens, 2012). 
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Considerando tais especificidades, a avaliação neuropsicológica infantil pode ser 

essencial para o acompanhamento do desenvolvimento cognitivo da criança, auxiliando na 

identificação precoce de alterações cognitivas e/ou comportamentais decorrentes de lesões 

cranianas, patologias ou distúrbios do desenvolvimento. O presente estudo situa-se neste 

último eixo avaliativo, uma vez que, se trata da avaliação neuropsicológica de crianças sem 

histórico clínico de lesões cranianas e, portanto, aponta indicadores de valor prognóstico 

para o desenvolvimento típico destas funções. 

No intuito de contribuir para a compreensão atual do desenvolvimento das funções 

executivas, este projeto objetiva avaliar e traçar o perfil de desenvolvimento dos 

componentes executivos (atenção seletiva, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, 

fluência verbal, organização e planejamento) em crianças com desenvolvimento típico da 

cidade de Natal - RN.  

Pretende-se, secundariamente, investigar a influência das variáveis sexo, idade e 

tipo de escola sobre o desempenho das crianças nas tarefas que investigam as funções 

executivas previstas no objetivo geral, além de categorizar os erros produzidos pelas 

crianças na realização das tarefas de investigação das funções executivas, de modo a 

compreender a lógica ou estratégias empregadas na resolução dos subtestes.  

 

1. Neuropsicologia das Funções Psíquicas Superiores 

 

Neuropsicologia é um campo do conhecimento interdisciplinar cuja ênfase está nas 

relações entre cognição, comportamento e demais atividades do sistema nervoso em 

condições normais e patológicas (Mello et al., 2005). Para Luria (1981) esse ramo 
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científico tem por objetivo investigar o papel dos sistemas cerebrais em atividades mentais 

complexas ou funções psíquicas superiores.  

A compreensão atual do papel das estruturas cerebrais sobre o funcionamento 

psicológico superior exige uma revisão radical do conceito de função psíquica. As funções 

psíquicas superiores citadas anteriormente são demasiadamente complexas para serem 

explicadas pelo conceito localizacionista de estrutura-função. Em contraposição a esse 

modelo teórico, Luria propõe o conceito de sistemas funcionais. Para esse neuropsicólogo, 

o cérebro é formado por três sistemas funcionais, caracterizados não apenas por sua 

complexidade estrutural, mas essencialmente pela mobilidade (plasticidade) de suas partes 

constituintes (Luria, 1981; Hazin, Leitão, Garcia, Lemos, & Gomes, 2010). 

A primeira unidade funcional do cérebro seria responsável pela regulação do tônus 

cortical, indispensável para a eficácia da atividade mental. Esta unidade engloba as 

seguintes estruturas anatômicas cerebrais: medula; tronco cerebral, cerebelo e estruturas 

talâmicas. A segunda unidade funcional postulada por Luria (1981) tem a função de 

receber, analisar e armazenar informações. Está localizada na porção posterior do cérebro e 

inclui os lobos parietais, occipitais e temporais. Já a complexa função de programar, 

regular e verificar a atividade mental é competência da terceira unidade funcional, 

composta pelos córtices motor, pré-motor e pré-frontal (Mello et al., 2005). O importante 

papel desta unidade funcional na organização do comportamento justifica seu título de 

“central reguladora” e explica a ênfase de Luria nos processos psicológicos superiores ou 

complexos.  

De acordo com o paradigma luriano, as unidades funcionais possuem ritmos 

próprios de desenvolvimento. As áreas primárias desenvolvem-se do nascimento aos doze 

meses, seguidas pelas áreas secundárias que se desenvolvem até os cinco anos de idade. 

Dos cinco aos oito anos (intervalo de tempo adotado por esta pesquisa) ocorre a formação 
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e desenvolvimento inicial das áreas terciárias que se estende até o início da vida adulta 

(Luria, 1981; Mello et al., 2005). 

Diferentemente das funções mentais básicas, as formas superiores do 

funcionamento humano não estão limitadas a áreas específicas do cérebro. Em suma, esse 

modelo admite que a localização cerebral dos processos psíquicos superiores não é 

estática, mas sistêmica (“mosaico funcional”), envolvendo diversas estruturas cerebrais e 

deslocando-se conforme os estágios do desenvolvimento infantil. Esses deslocamentos são 

alterações oriundas da interação entre o potencial biológico e o contexto cultural do 

indivíduo, sendo, portanto, resultantes da aprendizagem ou de mecanismos de 

reorganização pós-lesão (Hazin et al., 2010) 

Nesta perspectiva, a maturação cerebral caminha em consonância com a 

emergência dos sistemas funcionais. Luria (1973) propôs cinco estágios sucessivos de 

desenvolvimento cognitivo, resultantes dos processos de mielinização e adensamento 

neuronal. O primeiro estágio corresponde ao desenvolvimento das capacidades atencionais 

e está relacionado à formação reticular. O segundo estágio caracteriza-se pela aquisição da 

inteligência sensório-motora como resultado da coordenação progressiva entre o córtex 

motor e áreas sensoriais primárias e secundárias do cérebro. A maturação dessas áreas 

permite os avanços característicos do terceiro estágio: sofisticação das percepções; 

armazenamento mnemônico e lateralização progressiva das funções de linguagem. No 

quarto estágio ocorre a maturação dos lobos parietal, temporal e occipital (áreas terciárias), 

o que possibilita a integração intermodal das vias auditivas, visuais e somestésicas. O 

quinto e último estágio permite o pensamento formal (hipotético-dedutivo) e a 

autoregulação de comportamentos. 
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2. Funções Executivas: conceitos gerais 

 

2.1 Lobos frontais no controle executivo 

 

Como os lobos frontais não estão vinculados diretamente a uma única função 

identificável, as primeiras teorias negavam sua relevância para a cognição humana e os 

nomeavam de “lobos silenciosos”. Entretanto, nas ultimas décadas, essa região do córtex 

cerebral tornou-se foco de inúmeras investigações científicas e alvo de esforços empíricos 

e teóricos para uma adequada compreensão de seu funcionamento (Alvarez & Emory, 

2006; Funahashi, 2001; Goldberg, 2002; Stuss & Alexander, 2000). 

Anatomicamente, as funções executivas possuem um sistema neural distribuído, no 

qual o córtex pré-frontal – porção terciária dos lobos frontais – desempenha um papel 

fundamental, mediando diferentes aspectos envolvidos no funcionamento executivo. O 

córtex pré-frontal (CPF) ocupa quase um terço da massa total do córtex e possui múltiplas 

conexões de associação com outras estruturas encefálicas (como o córtex parietal, temporal 

e occipital), bem como com diversas estruturas subcorticais, especialmente o tálamo 

(Royall et al., 2002).  

O CPF apresenta níveis de especialização funcional, o que significa que cada um de 

seus sistemas neurais está envolvido com aspectos cognitivos e comportamentais 

específicos. Seriam cinco os circuitos frontais subcorticais paralelos e três destes estariam 

envolvidos no desempenho das funções executivas: o circuito dorsolateral; lateral 

orbitofrontal e o cíngulo anterior (Fuentes, Malloy-Diniz, Camargo, & Cosenza, 2008). 

O córtex dorsolateral frontal tem sido associado com as funções executivas “frias”, 

incluindo fluência verbal, planejamento, memória operacional, capacidade de organização, 

raciocínio, resolução de problemas e pensamento abstrato. O circuito ventromedial está 
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envolvido na motivação. Lesões nesta região muitas vezes produzem apatia, diminuição da 

interação social e retardo psicomotor. O córtex orbitofrontal está ligado ao comportamento 

socialmente apropriado. Lesões nesta área podem causar desinibição, impulsividade e 

comportamento antisocial (Alvarez & Emory, 2006).  

Dentre todas as estruturas cerebrais, apenas o CPF está envolvido em uma rede tão 

vasta de caminhos neurais (Goldberg, 2002). Além disso, o córtex pré-frontal possui as 

únicas representações corticais de informações provenientes do sistema límbico. Segundo 

o mapa citoarquitetônico de Brodmann, o CPF consiste das áreas: 8-13, 44-47 (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Superfície lateral do hemisfério cerebral esquerdo (visão medial). 

Fonte: Extraído de Gray (2000). 

 

O córtex pré-frontal é a última porção cerebral a atingir o ápice maturacional, tanto 

considerando a evolução da espécie (filogênese) quanto o curso desenvolvimental 

individual (ontogênese) (Goldberg, 2002; Luria, 1981). Esse desenvolvimento tardio 

aponta para a complexidade das atividades funcionais desempenhadas pelos lobos frontais; 

apenas minimamente desenvolvidas em animais primatas e, portanto, característica 

predominantemente humana (Coolidge & Wynn, 2001). 
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 Em virtude do desenvolvimento significativo dessas funções apenas em humanos, 

os lobos frontais são considerados o “órgão da civilização” (Goldberg, 2002). Luria (op. 

cit) acrescenta que, além de ser a estrutura cerebral de formação mais recente, os lobos 

frontais também são a estrutura “menos organizada” do córtex cerebral. Isto significa que 

são a porção menos diferenciada e cujas zonas individuais são mais capazes de 

substituições recíprocas. 

 

2.1 Modelos teóricos e conceituação 

 

As funções complexas (ou superiores) associadas ao córtex pré-frontal e suas 

múltiplas conexões subcorticais são denominadas funções executivas (FE). As FE são 

responsáveis pela capacidade de autoregulação ou autogerenciamento e seu 

desenvolvimento representa um importante marco adaptativo na espécie humana (Fuentes, 

Malloy-Diniz, Camargo, & Cosenza, 2008). Segundo Dias, Menezes, & Seabra (2010) 

estas habilidades são especialmente relevantes diante de situações novas ou demandas 

ambientais que exijam ajustamento, adaptação ou flexibilidade - como, por exemplo, a 

situação de aprendizagem escolar.  

Cabe salientar que, apesar do papel privilegiado do córtex pré-frontal (CPF) na 

mediação das funções executivas, é mais apropriado afirmar que tais funções são resultado 

da atividade de diferentes circuitos neurais, sendo, no entanto, necessária a participação do 

cérebro na sua totalidade para um eficaz funcionamento das mesmas (Pires, 2010). 

Luria (1981) considera as funções executivas como funções psíquicas superiores 

que exercem um importante papel na regulação da vigília e no controle das formas mais 

complexas de atividade humana dirigida a metas. Já para Lezak, Howieson e Loring (2004) 
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as FE são conceitualizadas como capacidades que permitem alguém manter um 

comportamento de autoregulação com êxito, de maneira independente e intencional (Lezak 

et al., 2004).  

Por essa característica reguladora, frequentemente, os autores definem essas 

funções recorrendo à analogia do “diretor executivo” ou “maestro” do funcionamento da 

atividade mental humana. Essas definições consideram que a interconectividade única dos 

lobos frontais permite a coordenação e integração de todas as outras estruturas cerebrais, o 

que assemelha o funcionamento das funções executivas ao trabalho de um regente de 

orquestra. As estruturas coordenadas continuariam existindo na ausência do regente, porém 

atuariam de modo descoordenado e menos eficiente (o que ocorre nos casos de lesão ou 

disfunção que compromete os lobos frontais) (Goldberg, 2002). 

Outra conceituação clássica de funções executivas foi proposta por Lezak (1982). A 

autora define essas funções como: 

O coração de todas as habilidades socialmente úteis, edificantes, 

construtivas e criativas. Prejuízos ou perdas dessas funções comprometem 

a capacidade da pessoa para manter uma independência construtiva 

autoeficaz e vida socialmente produtiva, não importa o quão bem ele pode 

ver e ouvir, andar, falar e realizar testes. (Lezak, 1982, p.281, tradução do 

autor). 

 

 Duas décadas mais tarde, Lezak et al. (2004) propõem um modelo explicativo para 

as funções executivas baseado em quatro componentes: volição, planejamento, 

comportamento premeditado e desempenho efetivo. Volição (ou vontade) refere-se à 

capacidade de envolver-se em um comportamento intencional e requer a capacidade de 

formular um objetivo. O planejamento envolve a identificação e a organização dos passos 

necessários para este fim.  Tal processo envolve a capacidade de iniciar e manter 
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comportamentos, inclusive alterando seu curso (flexibilidade cognitiva) ou interrompendo 

seu sequenciamento (controle inibitório). Por sua vez, o comportamento premeditado seria 

a tradução de um plano de atividade, ou melhor, um conjunto de sequências 

comportamentais complexas. O desempenho efetivo seria a constante avaliação de todas as 

operações citadas, de modo a garantir um sistema de automonitoramento. 

Outros modelos teóricos decompõem as FE em dois grandes grupos: as funções 

executivas “frias” e “quentes”. O primeiro grupo é caracterizado pelo envolvimento de 

componentes lógicos e abstratos relacionados à região pré-frontal dorsolateral 

(planejamento e resolução de problemas, memória operacional, atenção, flexibilidade 

cognitiva, abstração e julgamento). Já as funções executivas quentes estão estruturalmente 

ligadas aos circuitos orbitofrontais e possuem relações com os aspectos emocionais, 

motivacionais e interpretativos dos quadros de alterações abruptas da personalidade, como 

dificuldades de inibir comportamentos impróprios e impulsivos e considerar consequências 

de longo prazo (Malloy-Diniz et al., 2010).  

Hamdan e Pereira  (2002) abordam diferentes tipos de classificação das funções 

executivas, quais sejam: modelos com base em teorias de sistema único, teorias baseadas 

em constructos, teorias de processamento múltiplo e teorias de sintoma único. Os modelos 

mais complexos consideram que diferentes componentes estariam implicados no 

funcionamento executivo, entretanto, poderiam ser observados separadamente em 

situações experimentais (Stuss & Alexander, 2000; Stuss & Benson, 1984). 

Esta consideração merece destaque diante das evidências oriundas dos estudos de 

neuroimagem, neurofisiologia e neuropsicologia, as quais sugerem a existência de 

diferentes processos cognitivos envolvidos nas FE e relacionados a diferentes regiões 

corticais e subcorticais do cérebro (Joanette et al., 2008; Tonietto, Wagner, Trentini, Sperb, 

& Parente, 2011). Em outras palavras, não existiria uma função executiva unitária. 
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 As perspectivas que defendem a multidimensionalidade do constructo das FE 

relacionam-nas a uma ampla variedade de funções cognitivas que implicam: atenção, 

concentração, seletividade de estímulos, capacidade de abstração, flexibilidade mental, 

autocontrole, memória operacional, fluência verbal, organização e planejamento (Hamdan 

& Pereira, 2002).  

Atualmente, há relativo consenso teórico acerca da natureza multidimensional das 

funções executivas. Os teóricos que defendem essa teoria do funcionamento se apoiam na 

possibilidade de atividade individual ou conjunta dos múltiplos componentes (Dias et al., 

2010a; Pires, 2010). Porém, em virtude desta indefinição teórica, também há divergências 

quanto à natureza e a quantidade destes componentes. 

É indiscutível a relevância teórica da construção de um modelo único de 

conceituação das funções executivas. No entanto, outro grande desafio das neurociências 

atuais consiste em identificar as FE mais básicas, a partir das quais poderiam ser 

construídas as funções cognitivas mais complexas. Esse modele preconiza a existência de 

FE elementares (mais diretamente relacionadas ao comportamento, à capacidade de 

representação na memória de trabalho e à capacidade de inibição de respostas prepotentes) 

e FE complexas e multidimensionais, como a metacognição e a consciência autoreflexiva 

(Natale, 2007). 

As lacunas teóricas quanto à conceitualização e localização cerebral das funções 

executivas são compreensíveis se considerados os seguintes fatores: (a) Não há condição 

clínica especifica claramente limitada a lesões e/ou disfunções dos lobos frontais. No caso 

de lesões frontais focais, alguns autores (Stuss & Alexander, 2000; Stuss & Benson, 1984) 

afirmam que seriam necessários vários anos de prática clínica para encontrar um número 

suficiente de pacientes com uma lesão deste tipo bem definida e associá-la, 

exclusivamente, a déficits executivos, ainda mais se considerada a novidade dos recursos 
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de neuroimagem. (b) diferentes processos cognitivos se sobrepõem para completar uma 

tarefa única, inclusive em regiões potencialmente diferentes dentro dos lobos frontais. 

2.3 Descrição dos principais componentes 

Dentre as variadas perspectivas citadas e inúmeras outras existentes na literatura 

especializada, a presente pesquisa orienta-se pela concepção de funções executivas 

enquanto um conjunto de processos cognitivos e metacognitivos que permitem ao 

indivíduo responder aos estímulos ambientais, adaptando planos de ação de modo flexível, 

antecipando dificuldades e consequências futuras. Entretanto, admite-se que essas 

habilidades também podem ser analisadas enquanto operações distintas e processos 

independentes, embora aqui consideradas como coparticipantes de um constructo mais 

amplo. 

Os componentes apresentados em seguida participam dos processos das funções 

executivas, contudo, não representam a totalidade de seus componentes, como se pode 

inferir pela natureza multidimensional do constructo já citada. A atuação integrada desses e 

de outras tantas habilidades possibilitam a regulação e o controle do comportamento 

dirigido a metas, em uma constante interação com as demandas ambientais. 

2.3.1 Atenção Seletiva 

A habilidade de selecionar somente as informações relevantes para execução de 

uma tarefa, ignorando outros elementos irrelevantes é imprescindível ao funcionamento 

adaptativo e orientado a um propósito. Essa habilidade é nomeada de atenção seletiva e 

representa um criterioso mecanismo de recrutamento dos limitados recursos atencionais do 

indivíduo. A atenção seletiva é considerada um facilitador das respostas neuronais ao 

concentrar os processos mentais em uma tarefa, legando os demais estímulos a um segundo 
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plano. Dessa forma, a atenção seletiva refere-se à capacidade de focalizar um estímulo 

específico em detrimento de distratores (Malloy-Diniz et al., 2010).  

Um dos parâmetros tradicionalmente associados à atenção é a seleção de partes dos 

estímulos disponíveis para o processamento enquanto outros se mantêm “suspensos”. A 

importância da seletividade da atenção é a economia cognitiva advinda da possibilidade de 

não processar tudo aquilo que nos é apresentado, havendo, portanto, necessidade de 

direcionar o foco atencional para o(s) estímulo(s) relevantes(s). 

2.3.2 Controle Inibitório 

O controle inibitório refere-se à capacidade de inibir respostas para as quais o 

indivíduo possui forte tendência a executar (respostas prepotentes) ou em resposta a 

estímulos distratores. Esse componente executivo pode ser compreendido como 

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

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

informação (Gazzaniga, Ivry, & Mangun, 2002). 

Alterações relacionadas a esta habilidade são, frequentemente, associadas ao 

comportamento impulsivo. A impulsividade do indivíduo pode ser avaliada por tarefas de 

emissão-supressão de respostas, como as do paradigma Go-No Go e efeito Stroop (a 

apresentação de informações simultâneas com significado conflitante) e em tarefas que 

aferem o tempo de reação (Fuentes et al., 2008). 

Malloy-Diniz et al. (2010) complementam o conceito de controle inibitório com a 

divisão do fenótipo impulsivo em dois padrões: impulsividade predominantemente motora 

e impulsividade atencional. Na avaliação neuropsicológica, o primeiro padrão caracteriza-

se pela emissão de respostas prepotentes e impensadas. Por sua vez, o padrão atencional 

distingue-se por gerar respostas descontextualizadas e impulsivas. 
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2.3.3 Memória Operacional 

A memória operacional, ou de trabalho, é o componente das funções executivas 

responsável pelo armazenamento temporário de informações, as quais serão 

disponibilizadas para outros processos cognitivos. Este sistema permite a manipulação 

ativa da informação e sua constante atualização, integrando-a a estímulos ambientais e 

conhecimentos prévios oriundos da memória de longo prazo (Dias et al., 2010a; Fuentes et 

al., 2008; Lezak et al., 2004). 

De acordo com o modelo cognitivo de memória operacional proposto por Baddeley 

(1996), esse sistema auxiliar limitado de processamento de informações possui diferentes 

componentes responsáveis por conectar a percepção, a memória de longo prazo e o 

ambiente. Um dos principais componentes da memória de trabalho é o executivo central 

que trabalha em conjunto com dois outros sistemas “escravos”: a alça fonológica e esboço 

visoespacial. Neste modelo, a alça fonológica é um sistema de apoio que mantém, 

temporariamente, informações verbais, enquanto o esboço visoespacial fornece um mapa 

mental das informações visuais e espaciais. Já o executivo central exerce o papel de 

gerenciar essas informações, direcionando o controle atencional e inibindo a interferência 

de distratores de forma simultânea. 

Mais recentemente, Baddeley (2000) reformulou sua proposta original e integrou 

um quarto componente a este modelo de memória de trabalho, o chamado “buffer 

episódico”. Este buffer também é controlado pelo executivo central e atua integrando 

informações fonológicas e visoespaciais (representação multimodal). 

Com base no modelo citado, é possível afirmar que a memória de trabalho em si 

não se caracteriza como uma habilidade executiva, mas faz parte de um modelo explicativo 

de atuação das funções executivas (Dias, 2009).  Não obstante, seu componente executivo 
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central (também conhecido como atenção executiva) opera sobre o controle e a regulação 

do processamento da informação, intimamente relacionados às funções executivas. 

2.3.4 Flexibilidade Cognitiva 

Com frequência, a capacidade de selecionar uma determinada informação, inibindo 

distratores (atenção seletiva e controle inibitório, respectivamente) e manipular 

determinada informação (memória de trabalho) é insuficiente para condução de um 

comportamento complexo. Situações não usuais requerem a capacidade de mudar o curso 

de ações em andamento, de acordo com demandas ambientais e alternando o foco 

atencional entre duas ou mais tarefas. Essa habilidade é comumente denominada de 

flexibilidade cognitiva (Dias, 2009). 

Segundo Fuentes et al. (2008, p.198), flexibilidade cognitiva pode ser definida 

como a “capacidade de mudar (alternar) o curso das ações ou dos pensamentos de acordo 

com as exigências do ambiente”. Para Lezak et al.  (2004),  a  flexibilidade  cognitiva  é 

essencial  à  capacidade  de  regular  o  próprio  comportamento  e,  dessa forma,  adaptá-lo  

às demandas  ambientais.  Alterações nesta habilidade são traduzidas por um padrão de 

rigidez cognitiva e comportamental, caracterizado pela dificuldade em mudar respostas ou 

o foco de processamento (erro perseverativo). 

2.3.5 Fluência 

Fluência é a capacidade de emitir uma série de respostas dentro de uma estrutura de 

regras. Refere-se à capacidade de produzir respostas rápidas e variadas, ou seja, de emitir 

comportamentos em sequência (Fuentes et al., 2008). Esse processo executivo possui 

componentes verbais, ou fonológicos, e não verbais. Tipicamente, o componente verbal da 

fluência é avaliado através da produção de palavras a partir de categorias semânticas e 
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fonológicas em um pequeno intervalo de tempo. O componente não verbal é avaliado 

através da produções gráficas de desenhos abstratos (Fuentes et al., 2008).  

A fluência, verbal ou não verbal, é uma habilidade complexa que depende da 

cooperação de outros componentes executivos. Essa ação conjunta de componentes na 

fluência pode ser compreendida na análise pormenorizada das tarefas avaliativas desse 

constructo: o indivíduo deve produzir comportamentos sequenciais – o que exige 

manutenção e atualização constante da memória, de modo a não repetir aqueles já 

emitidos, selecionar o estímulo relevante que guiará a produção das respostas, inibir as 

respostas erradas ou já mencionadas, ter flexibilidade suficiente para gerar novas respostas 

e monitorar essa produção (Dias, 2009).  

2.3.6 Organização e Planejamento 

A habilidade de planejamento consiste na capacidade de estabelecer a melhor 

maneira de alcançar um dado objetivo, considerando a hierarquização dos passos 

necessários para alcançar satisfatoriamente este fim (sequenciamento) (Fuentes et al., 

2008). Para Dias (2009), o planejamento é um componente cognitivo central a qualquer 

tarefa de resolução de problemas, principalmente as que envolvem soluções originais ou 

não rotineiras. 

Didaticamente, Gazzaniga et al. (2002) decompõem esse componente nas seguintes 

operações: (a) identificar o objetivo de uma ação, (b) antever as consequências das 

escolhas referentes à operação anterior e (c) determinar os passos necessários para atingir  

os  objetivos secundários imprescindíveis à resolução do objetivo final. Além disso, o 

indivíduo deve monitorar a realização de cada passo, corrigindo-os quando necessário e, 

concomitantemente, manter o foco atencional na tarefa que está realizando, tendo em vista 

a representação mental de todas as etapas (Fuentes et al., 2008). 
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3. Avaliação Neuropsicológica das Funções Executivas 

 

O início do procedimento de avaliação das funções executivas remota aos estudos 

inaugurais da própria avaliação neuropsicológica, em especial aos estudos de frenologistas. 

A avaliação neuropsicológica das FE teve início com a observação de pacientes com lesões 

frontais e alterações comportamentais subsequentes a essas lesões. No século XIX, o 

jovem médico John Harlow descreveu as alterações comportamentais de Phineas Gage 

(Damásio, 1996). O infortúnio de Gage suscitou a primeira tentativa de descrição detalhada 

do comprometimento das FE em ocasião de uma lesão frontal.  

Em 1848, Gage sofreu um grave acidente de trabalho: foi atingido violentamente 

por uma barra de ferro que explodiu e atravessou o seu crânio. De maneira atípica, Gage 

não morreu, nem tampouco perdeu a consciência após o ocorrido. No entanto, sofreu 

importantes alterações comportamentais decorrentes da lesão e das regiões cerebrais 

atingidas. De um empregado exemplar, passou a ser irresponsável e a exibir 

comportamentos impulsivos e inadequados. Nas palavras de seu médico, “o equilíbrio, por 

assim dizer, entre suas faculdades intelectuais e suas propensões animais fora destruído” 

(Damásio, 1996, p.28). A análise do incidente e suas sequelas ventilaram a hipótese que 

Gage havia sofrido lesões nos lobos frontais e que essa região seria responsável por 

planejar e executar comportamentos socialmente ajustados. 

A moderna era da avaliação neuropsicológica das FE teve início com os trabalhos 

pioneiros de Luria (1981) e seu estudo com pacientes lesionados, sobreviventes da 

Segunda Guerra Mundial (Tirapu-Ustárroz, Muñoz-Céspedes, Pelegríns-Valero, & 

Albéniz-Ferreras, 2005). O modelo explicativo do funcionamento dos lobos frontais por 

ele proposto, enfatiza o papel dessa região cerebral nas habilidades de planejamento, 

programação, regulação e verificação do comportamento intencional. Posteriormente, 
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Lezak (1995) desenvolveu as ideias originais de Luria e cunhou o termo “funções 

executivas”.   

No contexto da avaliação neuropsicológica pediátrica das funções executivas, a 

maioria dos instrumentos são adaptações ou aplicações de medidas inicialmente 

desenvolvidas para adultos (Natale, Teodoro, Barreto, & Haase, 2008). Quando 

instrumentos construídos para adultos são aplicados em crianças em idade escolar, os 

resultados devem considerar a diferença qualitativa de habilidades linguísticas, motoras e 

atencionais entre ambos, necessárias para alcançar o sucesso em tais tarefas. 

Historicamente, o "fracasso" das crianças nestes tipos de tarefa tem sido visto como 

evidência da inexistência de funções executivas nos primeiros anos de vida (Hughes & 

Graham, 2002).  

Na verdade, até recentemente, a falta de medidas adequadas em termos 

desenvolvimentais tem dificultado a avaliação clínica da função executiva em crianças. Por 

esta razão, a ultima década foi marcada pelo desenvolvimento de testes destinados a avaliar 

o funcionamento executivo em populações pediátricas (Pires, 2010).  

Atualmente, a compreensão da complexidade das funções executivas e seus 

subdomínios admite uma avaliação integrativa de múltiplos instrumentos ou tarefas que 

podem estar agrupados em uma bateria fixa – como a que será utilizada na presente 

pesquisa – ou em baterias flexíveis (Malloy-Diniz et al., 2010).  

Dentre as mais conhecidas ferramentas específicas para avaliação de componentes 

executivos, podem ser citados: Teste Wisconsin de Classificação de Cartas; Teste Stroop; 

Teste Hayling; Teste das Trilhas, Testes das Torres (Torre de Londres, Torre de Hanói e 

Torre de Toronto) e o Teste de Fluência Verbal e seus variantes. Afora esses instrumentos, 

a avaliação pode dispor de tarefas do tipo Go-No Go  e execução de tarefas cotidianas 

(paradigma ecológico) (Lezak et al., 2004; Malloy-Diniz et al., 2010). Alguns dos 
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instrumentos citados podem ser considerados “clássicos” na avaliação neuropsicológica 

das funções executivas, como os inclusos na Tabela 1: 

 

 

Fonte: Adaptado de Hamdan e Pereira (2002) 

 

Tonietto et al. (2011) apontam alguns dos obstáculos específicos da avaliação das 

funções executivas em populações pediátricas, os quais podem ser abreviados nos 

seguintes pontos: (a) as tarefas comumente utilizadas para avaliar as FE em crianças 

geralmente são adaptações de tarefas para o uso em adultos; (b) a maioria das tarefas 

apresenta uma baixa validade ecológica; (c) o córtex pré-frontal ainda está em pleno 

processo maturacional e leva um longo tempo para alcançar sua maturidade funcional; (d) 

as consequências das lesões frontais adquiridas precocemente na infância e juventude não 

são claras depois da idade adulta, esse fato deve-se em grande parte aos mecanismos de 

plasticidade neural e (e) as tarefas comumente usadas para avaliar as FE são desenhadas 

Tabela 1.  

Testes Tradicionalmente Empregados na Avaliação das Funções Executivas 

Instrumentos de Avaliação Funções Predominantemente Avaliadas 

Wisconsin Card Sorting Test 

 

Conceptualização e solução de problemas 

Flexibilidade Mental 

Trail Making Test  Flexibilidade Mental 

Teste de Raven Abstração 
 

Compreensão de Provérbios Abstração 
 

Torre de Londes Planejamento 
 

Controled Word Test Fluência Verbal 
 

Five-Point Test Fluência em Desenhos 
 

Califórnia Verbal Learning Test Memória Operacional 
 

Go- No go/ Stroop Controle Inibitório 

Behavioral Assessment of 

Dyssecutive Sistem 

Formação de conceitos  

Flexibilidade Mental 

Planejamento 
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para serem difíceis; perdendo, com isso, a capacidade de discriminar funções e déficits 

específicos, uma vez que muitos componentes executivos são requeridos em uma única 

tarefa. Esses itens ilustram o quão pouco se conhece acerca das mudanças evolutivas das 

FE na infância (Graham & Hughes, 2002). 

Considerando o modelo proposto por Luria (1981), a avaliação neuropsicológica 

deve considerar a história clínica do paciente, a análise de seu comportamento e dos 

resultados obtidos através da aplicação de testes neuropsicológicos. Essa perspectiva 

idiográfica de avaliação objetiva estabelecer perfis neuropsicológicos, estruturados a partir 

da identificação de funções preservadas e comprometidas, interpretadas a partir de um 

modelo teórico – neste caso, o dos sistemas funcionais.  

Em situações de avaliação, a análise processual das respostas é imperativa, 

especialmente no que concerne à consideração dos tipos de erros produzidos pelo paciente, 

e como eles podem ser explicados. Na visão luriana, isto implica que instrumentos de 

testagem que fornecem categorias gerais do tipo “realiza/ não realiza” são insuficientes 

para a compreensão do sintoma e representam apenas uma aproximação inicial das 

características dos déficits. 

Diante do exposto, de forma similar à investigação de desenvolvimento atípico, a 

avaliação neuropsicológica do desenvolvimento típico deve considerar no seu bojo 

informações oriundas de um continuum de dados quantitativos e qualitativos. 

Adicionalmente, os padrões de erros devem ser problematizados, ou seja, analisados a 

partir da microgênese de construção das funções psicológicas. Nesta perspectiva, para além 

do erro, podem-se identificar lógicas inerentes aos padrões de respostas, pistas acerca da 

evolução das funções complexas. 
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4. Desenvolvimento das Funções Executivas 

 

Estudos na área da Neuropsicologia do Desenvolvimento e evidências em 

neuroimagem pediátrica apontam para a existência de habilidades cognitivas mesmo na 

primeira infância. No intercurso de seu desenvolvimento, as crianças tornam-se capazes de 

controlar suas ações e pensamentos e direcioná-los a um objetivo. Esse grau de maturação 

cerebral inicia-se nos primeiros anos de vida, razão pela qual esse período é 

particularmente importante para a compreensão do desenvolvimento das funções 

executivas (Espy, Sheffield, Wiebe, Clark, & Moehr, 2011; Huizinga, Dolan, & Molen, 

2006). 

A ontogênese das funções executivas está intimamente relacionada com o 

desenvolvimento infantil que, por sua vez, é influenciado pelos fatores genéticos e 

maturacionais, interações sociais e valores culturais. Essa interação entre os aspectos 

biológicos e histórico-culturais no desenvolvimento já havia sido destacada por Vygotsky 

(1998). Essas variáveis têm a capacidade de modificar o mapa de estrutura das redes 

neurais do cérebro, principalmente em seu processo de desenvolvimento.  

Mesmo considerando a interferências dessas variações individuais existentes no 

desenvolvimento cognitivo, é certo que existem padrões relativamente estáveis e 

compartilhados e são válidas quaisquer tentativas de entendimento geral desse processo 

(Mello et al., 2005). Supõe-se que a maturação cortical seja um dos elementos-chave para 

o desenvolvimento de diferentes funções cognitivas. De maneira simplificada, o 

desenvolvimento cognitivo de determinada função está ligado ao aumento da mielinização 

das vias neurais e ao aumento e fortalecimento gradual das conexões cerebrais. Esse 

incremento nas redes funcionais permite a interação entre diferentes regiões cerebrais 

(Tonietto et al., 2011).  



34 

 

Como explicitado anteriormente, o córtex pré-frontal é a região cerebral mais 

intimamente relacionada às funções executivas. A mielinização das conexões pré-frontais 

desenvolve-se de forma gradual durante a infância e a adolescência. Este processo é um 

marco desenvolvimental, pois a mielinização permite a transmissão mais rápida e eficaz 

dos impulsos nervosos, resultando na melhoria do processamento de informação e, 

consequentemente, ampliando a integração entre processos cognitivos (Pinto, 2008). 

Naturalmente, o desenvolvimento típico das funções executivas depende não 

somente da maturação dos lobos frontais, mas da emergência gradual de outras 

capacidades cognitivas como linguagem, atenção, velocidade de processamento e 

capacidades mnésicas (Stuss & Alexander, 2000; Pires, 2010).  

Evidências científicas afirmam que há um período de ápice e de declínio no 

desenvolvimento dos componentes executivos, o que pode ser descrito por uma parábola, 

comumente representada por uma curva de desenvolvimento no formato U invertido (∩), 

também observada em outros processos cognitivos básicos, como velocidade de 

processamento e memória de curto prazo (Natale, 2007; Tonietto et al., 2011). 

Davidson e colaboradores (2006) consideram que o desenvolvimento cognitivo 

atingiu seu ápice quanto o indivíduo é capaz de: (a) armazenar e manipular informações 

em sua mente – inclusive complexas estruturas de representação – e agir com base nelas, 

(b) iniciar e manter um comportamento voluntariamente, resistindo a impulsos e 

comportamentos inadequados, e (c) de forma rápida e flexível adaptar o comportamento a 

situações de mudança. Essas habilidades correspondem, respectivamente, à memória de 

trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Juntos, eles são os componentes-

chave das FE e têm sido alvo de inúmeros estudos com diversos grupos de sujeitos. 

A progressão do desenvolvimento das funções executivas não ocorre de maneira 

linear, mas ocorre por surtos ou “picos de desenvolvimento”. A explicação para esse 
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fenômeno está em sua natureza multimodal e nas diferentes trajetórias de desenvolvimento 

das habilidades executivas, sendo que habilidades mais simples (como a requerida em uma 

atividade de detecção de alvo) parecem ter cursos desenvolvimentais mais curtos se 

comparados a habilidades mais complexas (Davidson et al., 2006; Dias, 2009; Huizinga et 

al., 2006). 

Com base em evidências de imageamento funcional, considera-se a existência de 

cinco períodos de rápido crescimento nos lobos frontais que resultam no aumento do 

número de conexões nos mesmos. Durante os três primeiros anos de vida ocorrem 

mudanças maturacionais significativas no córtex pré-frontal, principalmente na habilidade 

de controle inibitório (Diamond, 2002).  

Segundo a autora, o primeiro surto de crescimento dá-se aos 5 anos de idade, o que 

corresponde a ganhos significativos ao nível de processos de controle atencional. O 

período entre os sete e os nove anos de idade corresponde ao segundo surto de 

crescimento, consistente com o desenvolvimento de três outros domínios executivos: 

processamento de informação, flexibilidade cognitiva, e estabelecimento de objetivos. Os 

domínios executivos referidos atingem a maturidade e o controle executivo emerge entre 

os onze e os treze anos de idade, que corresponde ao terceiro surto de crescimento. 

As FE desenvolvem-se intensamente entre os seis e oito anos, iniciando por volta 

dos doze meses de vida e atingindo seu ápice de maturação neurológica por volta dos 20 

anos de idade (Fuentes et al., 2008; Papazian, Alfonso, & Luzondo, 2006). Este 

prolongado processo de amadurecimento permite que a interação da criança com o seu 

meio molde as redes neuronais que sustentam o funcionamento executivo. 

O comportamento típico de crianças pequenas é caracterizado por traços de 

impulsividade, pensamento concreto (lócus de controle externo) e facilmente guiado por 

estímulos (Tonietto et al., 2011). Progressivamente, as crianças tornam-se capazes de 
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avaliar múltiplos aspectos de um problema, detectar possíveis erros na execução dessas 

ações e corrigi-los, mantendo um planejamento inicial dirigido ao futuro e adiando 

gratificações. 

Essas etapas desenvolvimentais podem ser compreendidas e previstas por meio da 

analise da maturação de seus componentes. Por exemplo, os processos cognitivos 

inibitórios desenvolvem-se rapidamente entre um e seis anos de idade. No entanto, entre 

três anos e meio e quatro anos de idade as crianças apresentam uma considerável 

dificuldade em tarefas mais complexas de controle inibitório, como na tarefa de Stroop. Já 

o pensamento flexível é melhor observado por volta dos quatro anos, ocorrendo um 

posterior desenvolvimento dessa habilidade entre os seis e os dez anos de idade (Natale, 

2007).  

Ainda segundo Natale (2007), entre quatro e cinco anos de idade as crianças 

apresentam uma relativa melhora no desempenho em tarefas de planejamento e 

flexibilidade cognitiva, como na tarefa da Torre de Hanói e em tarefas de fluência verbal 

semântica. Aos dez anos as crianças atingem níveis de desempenho compatíveis com os de 

adultos no Wisconsin Sorting Test (WCST). 

As evidências citadas demonstram que o estudo das FE numa perspectiva 

desenvolvimental não é recente, havendo modelos teóricos específicos acerca do 

funcionamento executivo nas crianças, entre os quais se destacam o modelo de Barkley 

(1997) e o de Roberts e Pennington (1996). Estes modelos surgem com o objetivo de 

orientar a prática clínica de ênfase psicopatológica, contudo são igualmente relevantes na 

compreensão do desenvolvimento saudável. 

Publicações clássicas, como a de Welsh e Pennington (1988), já alertavam quanto a 

maior vulnerabilidade dos lobos frontais nos distúrbios do desenvolvimento. Outra 

justificativa para ênfase nessas funções está ligada à emergência evolutiva dos lobos 
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frontais na espécie humana, e por essa razão, estruturas mais susceptíveis às variações 

genéticas e ambientais. Além disso, as FE desempenham um papel chave na caracterização 

de diferentes doenças neurológicas e neuropsiquiátricas.  

De fato, déficits ou “disfunções executivas” têm comprovado nível de comorbidade 

com transtornos invasivos ou globais do desenvolvimento, como os compreendidos no 

espectro autista (Happé, Booth, Charlton, & Hughes, 2006), transtornos comportamentais 

desadaptativos, como o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (Vital & Hazin, 

2008); transtornos de aprendizagem, como as dislexias (Gooch, Snowling, & Hulme, 

2011); quadros neurológicos, como a epilepsia (Luton, Burns, & Defilippis, 2010) e 

também naqueles caracterizados por alterações cromossômicas, como a Síndrome de 

Down (Lott & Dierssen, 2010). 

Segundo Mello et al. (2005), disfunções neuropsicológicas na infância possuem 

características heterogêneas, pois são resultantes de variações na (a) maturação cerebral, o 

que por sua vez envolve aspectos genéticos, estruturais e a neuroplasticidade e (b) fatores 

ambientais e sociais, como a interação familiar e métodos de alfabetização. A avaliação 

precoce das dificuldades associadas às funções executivas em crianças em idade pré-

escolar pode não apenas orientar programas de intervenção, mas principalmente evitar 

consequências punitivas na integração social e escolar da criança.  

Mediante tais implicações sociais, pode-se afirmar que o estudo das habilidades 

executivas nos primeiros anos de vida é relevante para a compreensão da aquisição das 

habilidades sociais e acadêmicas. Comprometimentos que envolvam déficits executivos 

podem acarretar em alterações cognitivo-comportamentais diversas que se tornam ainda 

mais evidentes no contexto escolar, como dificuldades na seleção de informação e tomada 

de decisão, distratibilidade, comportamento perseverante, dificuldades de abstração e de 

antecipação das consequências de seu comportamento (Davidson et al., 2006). 
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Por essa razão, a avaliação neuropsicológica possui uma importância clínica ainda 

maior na faixa etária pediátrica. Os resultados e possibilidades de prognósticos apontados 

pela avaliação agem como um “fator protetor, prevenindo disfunções cognitivas e 

comportamentais secundárias advindas de restrições educacionais, ocupacionais e 

familiares injustificadas” (Natale et al., 2008). 

Isso posto, o presente estudo pretende avaliar as habilidades executivas de crianças 

em desenvolvimento típico a fim de compreender variações desenvolvimentais em curtos 

intervalos de tempo, bem como verificar o papel das variáveis idade, sexo e tipo de escola 

no desempenho nas tarefas avaliativas propostas.  
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5. Objetivos 

 

 

5.1 Objetivo Geral 

 

Estabelecer o perfil desenvolvimental de componentes executivos (atenção seletiva, 

controle inibitório, flexibilidade cognitiva, fluência verbal, organização e planejamento) 

em crianças com desenvolvimento típico da cidade de Natal - RN. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

 Investigar a influência das variáveis sexo, idade e tipo de escola sobre o 

desempenho das crianças nas tarefas que investigam as funções executivas 

previstas no objetivo geral; 

 Identificar a existência de picos e platôs de desempenho nos subtestes, 

relacionando-os as variáveis independentes citadas anteriormente; 

 Identificar os tipos de erros e estratégias empregadas na resolução das tarefas que 

compõem os subtestes. 
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6. Metodologia 

 

Trata-se de estudo correlacional, transversal e de caráter predominantemente 

quantitativo. A amostra foi constituída de forma não aleatória, de design aberto e sem 

formação de grupo controle. O presente estudo obedeceu às regras do Conselho Nacional 

de Saúde, através da Resolução n° 466/2012, que estabelece as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Sua execução foi aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

CEP/UFRN (parecer nº 221.596) . Todos os participantes foram autorizados a participar da 

pesquisa pelos pais/responsáveis através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e Autorização do Uso de Imagens. 

 

6.1 Participantes 

Foram avaliadas 80 crianças entre 5 e 8 anos de idade, de ambos os sexos. A 

amostra foi segmentada em intervalos de seis meses para garantir a sensibilidade na 

avaliação processual do desenvolvimento, preenchendo um continuum desenvolvimental. 

Foram formados oito subgrupos de 10 sujeitos cada (n=80), descritos na Figura 1. A 

distribuição de participantes de escola pública e particular foi equilibrada por subgrupo, 

sendo cinco crianças de cada tipo de escola em cada subgrupo de pesquisa.  

Após o consentimento formal de pais/responsáveis, foram inclusas na amostra 

apenas as crianças regularmente matriculadas em escolas públicas ou particulares de Natal 

– RN, sem histórico clínico de lesões e/ou disfunções neurológicas, déficits auditivos e 

visuais não corrigidos, bem como déficits motores que comprometessem a execução das 

atividades propostas. 
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Figura 2. Representação gráfica da distribuição dos subgrupos de pesquisa 

 

6.2 Campo de Estudo 

Participaram deste estudo 4 escolas particulares e 3 escolas públicas de ambas as 

regiões administrativas (sul e norte) da cidade de Natal. Ao todo foram recrutadas 273 

crianças, das quais 92 submeteram-se à avaliação. Porém, doze crianças não concluíram o 

protocolo de avalição e foram excluídas das análises.  

 

6.3 Instrumentos 

 Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados os subtestes do domínio 

“Atenção/ Funções Executivas” da bateria neuropsicológica desenvolvimental NEPSY-II. 

Embora essa versão ainda não esteja disponível para comercialização, sua adaptação 

brasileira foi gentilmente cedida e autorizada para o presente trabalho pela Prof.ª Dra. 

Nayara Argollo, pesquisadora responsável pela tradução, adaptação, validação e 

normatização da Bateria NEPSY-II para o Brasil.  

O NEPSY- II (Korkman, Kirk, & Kemp, 2007) é a segunda edição da Developmental 

Assessment (Korkman, Kirk, & Kemp, 1998). Esta nova edição foi revista e ampliada para 

tornar-se mais sensível e contemplar uma faixa etária mais ampla (03 a 16 anos), 
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preenchendo lacuna crítica em termos de disponibilidade de instrumentos de avaliação 

neuropsicológica pediátrica. São 32 subtestes e quatro tarefas de avaliação tardia divididos 

em seis domínios: Atenção e Funções executivas, Linguagem, Memória e Aprendizagem, 

Sensório-motor; Processamento Visoespacial e Percepção Social.  

Dentre as razões da escolha deste instrumento para avaliação neuropsicológica dos 

participantes da pesquisa, destacam-se os seguintes argumentos: (a) cada domínio do 

NEPSY-II compreende um conjunto de subtestes que pode ser selecionado a depender das 

necessidades da criança e ênfase do examinador. Ou seja, a avaliação pode centrar-se em 

um domínio específico (neste caso, as funções executivas); (b) o uso do instrumento 

também é sensível para delinear o perfil neuropsicológico de crianças sem patologias do 

neurodesenvolvimento, como as participantes deste estudo; (c) a bateria foi desenvolvida 

com base no método clínico de A. R. Luria, bem como na proposição dos sistemas 

funcionais, e em tradições mais recentes da Neuropsicologia Infantil. A inspiração luriana 

da bateria permite a adição de dados qualitativos advindos das observações 

comportamentais. 

 Ressalta-se que todos os oito subtestes que compõem o domínio pesquisado foram 

respondidos por todas as crianças da amostra, independente de adequação prevista para a 

faixa etária. Essa escolha metodológica permitiu a análise pormenorizada das estratégias e 

erros nos diferentes grupos de pesquisa avaliados. 

6.3.1 Descrição dos Subtestes 

De modo geral, os subtestes do domínio “Atenção/ Função Executiva” utilizados 

como instrumentos de coleta de dados nesta pesquisa são diversificados em termos de 

apresentação do estímulo, requisitos de administração, tipo de resposta e pontuação. 

Avaliam a inibição de respostas aprendidas e automáticas, monitoramento e autoregulação; 
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vigilância; atenção seletiva e sustentada, capacidade de estabelecer, manter e mudar um 

conjunto de resposta, resolução de problemas não verbais, planejamento e organização de 

uma resposta complexa e fluência pictórica, conforme detalhado a seguir:  

 

a. Atenção Auditiva (AA) e Conjunto de Respostas (CR) 

Este subteste possui duas etapas: Atenção Auditiva e Conjunto de Respostas. Em 

ambas, a criança escuta uma lista de palavras-alvo e vocábulos distratores, com intervalo 

fixo de 1 segundo entre elas, através de um estímulo sonoro pré-gravado. A atividade 

consiste em apontar para o círculo correspondente à palavra-alvo escutada. São registrados 

no protocolo de respostas todos os erros cometidos durante a execução das atividades, são 

eles: erros de ação (tocar o círculo correto após um intervalo superior a dois segundos ou 

tocar qualquer círculo após uma palavra que não seja a palavra-alvo); erros de inibição 

(tocar um círculo incorreto após ouvir a palavra-alvo) e erros de omissão (não tocar o 

círculo correspondente após a palavra-alvo). 

O subteste Atenção Auditiva (AA) avalia o subcomponente executivo atenção 

seletiva e a habilidade para sustentá-la (vigilância). Foi desenvolvido para avaliar essas 

funções na faixa etária de 5 a 16 anos. Nesta primeira etapa, a criança é instruída a tocar o 

círculo vermelho no caderno de estímulos (Figura 3) disposto a sua frente assim que 

escutar a palavra-alvo VERMELHO. Em Conjunto de Respostas (CR), a criança deve 

inibir a resposta preponderante aprendida na primeira atividade e tocar o círculo vermelho 

ao ouvir a palavra-alvo AMARELO, tocar o círculo amarelo ao ouvir a palavra-alvo 

VERMELHO e, por fim, tocar o círculo azul ao ouvir a palavra-alvo AZUL. Esse subteste 

deve ser aplicado somente a partir dos 7 anos. 
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Figura 3. Folha de estímulos dos subtestes Atenção Auditiva e Conjunto de Respostas 

 

b. Classificando Animais (CA) 

Trata-se de uma atividade desenvolvida para avaliação de crianças e adolescentes 

de 7 a 16 anos, baseada no paradigma clássico de categorização de cartas que avalia a 

habilidade de formular conceitos, transformá-los em ação e alternar de um conceito criado 

para outro novo. São dispostos oito cartões com configurações diferentes de cor (azul ou 

amarelo), forma (animais e ambientes diversos) e número (Figura 4). A criança é instruída 

a fazer dois grupos de quatro cartas escolhendo-as conforme um critério de classificação 

próprio, em um tempo limite de seis minutos.  

A atividade inicia após o treino da primeira classificação, quando o avaliador 

posiciona duas duplas de cartas a ser completadas representando dois grupos (animais 

grandes x animais pequenos) para que a criança posicione as duas cartas correspondentes, 

de modo a completar os grupos corretamente.  
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Figura 4. Exemplo dos cartões de estímulos do subteste Classificando Animais 

 

O NEPSY-II prevê doze (12) possibilidades de classificação, são estas: sol/chuva; 

face dos animais para a direita/ face dos animais para a esquerda; um animal/ dois 

animais; bordas/ sem bordas; animais com movimento/ animais sem movimento; água/ 

sem água; pelo/ sem pelo; cartão azul/ cartão amarelo; animal de estimação/ animal 

selvagem; animais listrados/ animais sem listras; árvore/ sem árvore e paisagem 

montanhosa/ paisagem plana. O protocolo de respostas registra o número de classificações 

corretas, originais (criadas pela criança, mas não previstas no instrumento) e repetidas. 

Para esta pesquisa, foram registrados todos os critérios de classificação adotados pela 

criança, para posterior análise qualitativa. Os critérios não previstos pelo instrumento não 

foram pontuados como acertos. 

 

c. Estátua (EST) 

Esta atividade avalia persistência motora e inibição em pré-escolares (3 a 6 anos). A 

criança deve manter uma posição corporal pré-determinada durante 75 segundos, 
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permanecendo em silêncio e com os olhos fechados (Figura 5). Neste intervalo de tempo o 

avaliador promove estímulos sonoros distratores, como tossir e derrubar uma caneta no 

chão. São feitos registros de três tipos de erros de inibição (movimentos corporais; abertura 

de olhos e vocalizações) em intervalos de 5 segundos. A pontuação é feita pelo somatório 

dos pontos durante os intervalos, em cada um destes a criança pode receber dois pontos 

pela ausência de respostas inapropriadas, um ponto para apenas uma resposta inapropriada 

ou não pontuar caso cometa dois ou três erros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Posição corporal modelo para o subteste Estátua 

 

d. Fluência em Desenhos (FD) 

Esta atividade foi planejada para avaliar a fluência pictórica de crianças e 

adolescentes de 5 a 16 anos através de tarefa de conexão de cinco pontos dispostos em 

grade estruturada (primeira etapa) e aleatória (segunda etapa/ Figura 6). A criança deve 

conectar os pontos em linha reta utilizando lápis, de modo a criar desenhos originais no 

tempo limite de 60 segundos para etapa.  
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Cada desenho equivale a um ponto se observadas as seguintes condições: crivo de 

correção confirme linhas retas ou com distorções de até 4mm e abertura entre os pontos da 

matriz inferior a 2mm. Não são pontuados desenhos repetidos. Cada série inicia após o 

treino de quatro desenhos, sendo dois realizados pelo avaliador e dois pelo participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Exemplo da folha de estímulo do subteste Fluência em Desenhos (série 

aleatória) 

 

e. Inibindo Respostas (IR) 

Este subteste avalia a habilidade de inibir respostas automáticas em favor de 

respostas novas através duas séries (Formas e Setas) de três etapas cada (Nomeação, 

Inibição e Mudança). Todas as etapas possuem um exemplo de treinamento que deverá ser 

corretamente respondido pelo avaliado antes do início da atividade. As etapas são 

cronometradas e utilizam a mesma distribuição de estímulos, com variações apenas nas 

instruções e figuras-estímulo (círculo/quadrado ou setas para cima/setas para baixo) 

ilustradas abaixo (Figura 7). São registrados erros autocorrigidos e não corrigidos no 
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decorrer da atividade. Esta atividade foi desenvolvida para avaliar crianças e adolescentes 

de 5 a 16 anos. Todavia, o instrumento sugere que a etapa Mudança seja realizada somente 

a partir dos 7 anos.  

A primeira etapa da série Formas consiste na nomeação das formas geométricas 

(círculo e quadrado) conforme dispostas no caderno de estímulos. Na etapa Inibição, a 

criança deve nomear as mesmas formas apresentadas anteriormente a partir de um critério 

de oposição: círculos deverão ser nomeados QUADRADO e quadrados deverão ser 

nomeados CÍRCULO. A terceira e última etapa, exige a manutenção de dois novos 

critérios: as formas geométricas brancas deverão obedecer ao critério de nomeação por 

oposição (Círculo-QUADRADO/ Quadrado-CÍRCULO), enquanto que as formas em preto 

deverão ser nomeadas corretamente (Círculo-CÍRCULO/ Quadrado-QUADRADO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Exemplo da folha de estímulo do subteste Inibindo Respostas (série Setas) 

 

Na primeira etapa da série Setas, a criança deve nomear as figuras de acordo com 

sua posição, ou seja, setas apontando para cima deverão ser nomeadas CIMA e setas 
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apontando para baixo deverão ser nomeadas BAIXO. Na etapa Inibição, as setas deverão 

ser nomeadas de acordo com o critério de oposição (Cima-BAIXO/ Baixo- CIMA). A 

etapa Mudança adota os mesmos critérios de cor da série Formas, quais sejam: setas 

brancas deverão ser nomeadas por oposição (Cima-BAIXO/ Baixo-CIMA) e setas pretas 

deverão ser nomeadas conforme apontam (Cima-CIMA/ Baixo-Baixo). 

 

f. Produzindo Palavras (PP)* 

Este subteste faz parte do domínio Linguagem da bateria NEPSY-II e, portanto, não 

está incluso no domínio pesquisado (Atenção/ Função Executiva do NEPSY-II). Todavia, 

foi acrescentado aos demais subtestes desta pesquisa, uma vez que avalia fluência verbal 

fonológica e semântica, notadamente dois componentes executivos complementares aos 

avaliados no subteste Fluência em Desenhos (FD) descrito anteriormente.  

Produzindo Palavras foi desenvolvido para avaliar a faixa etári de 5 a 16 anos. Esse 

subteste consiste na geração de palavras a partir de dois critérios: semântico (animais e 

comidas/bebidas) e fonológico (letra inicial F e S). A criança tem o tempo limite de 1 (um) 

minuto para cada lista de palavras e é instruída a não repetir palavras já evocadas, produzir 

palavras de mesmo radical (faca; faquinha e facão) ou nomes próprios (Fabiano e 

Fortaleza, por exemplo). 

 

g. Relógios (REL) 

Este subteste misto foi desenvolvido para avaliar crianças e adolescentes de 7 a 16 

anos através de atividades visuais e executivas planejadas para avaliar o conceito de tempo 

relacionado a relógios analógicos, habilidades visoespaciais, bem como organização e 

planejamento. As tarefas são gradativamente simplificadas, de modo que dificuldades 

específicas em etapas diferentes do subteste possam ser analisadas com maior 
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sensibilidade. Então, inicialmente, a criança recebe a instrução de desenhar relógios 

analógicos com horários pré-determinados (03:00 e 11:10, respectivamente) em uma folha 

em branco. Na etapa posterior, a criança deve basear-se no horário apresentado pelo 

relógio digital do caderno de estímulos para completar um relógio analógico, cujo circulo 

externo já está fixado, com números e ponteiros correspondentes (Figura 8). A terceira 

etapa consiste na nomeação dos horários de quatro relógios-estímulos, sendo dois apenas 

pela posição dos ponteiros. Já a última atividade consiste na cópia de um relógio analógico 

apresentado no caderno de estímulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Exemplo do caderno de estímulos do subteste Relógios (itens 3 e 4) 

 

 A caracterização de todos os subtestes empregados, com descrição sintetizada, faixa 

etária prevista e componentes executivos predominantemente avaliados está contemplada 

no Apêndice A. 

 

09:00 07:30 
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6.4 Procedimentos 

Os procedimentos de coleta de dados incluíram a identificação dos sujeitos da 

amostra com base no delineamento metodológico da pesquisa (ano e mês de nascimento 

comparados ao período de coleta de dados), treinamento dos pesquisadores na aplicação, 

análise e interpretação do NEPSY-II e avaliação neuropsicológica propriamente dita. 

Todas as crianças recrutadas executaram os oito subtestes descritos na sessão anterior, 

independente de sua adaptação à idade, como discutido anteriormente, de modo a 

possibilitar a identificação e compreensão de diferenças desenvolvimentais nas estratégias 

de execução das tarefas.  

A administração dos subtestes não adotou uma ordem fixa, de modo que os 

examinadores elaboraram plano de trabalho específico para cada criança, levando em 

consideração seu engajamento e motivação nas atividades propostas. A realização dos 

subtestes foi conduzida individualmente, efetivando-se em sessão única (em alguns casos 

houve a necessidade de duas sessões) de aproximadamente uma hora de duração. As 

sessões ocorreram nas escolas durante o turno escolar, em sala silenciosa e com o mínimo 

de elementos distratores. 

 

6.5 Análise dos dados 

As análises estatísticas e inferenciais dos dados foram realizadas com auxílio de 

software estatístico.  Adotou-se p<0,05 como nível de significância em todas as análises. A 

hipótese de normalidade dos dados não foi satisfeita pelo teste de Kolmogorov-Smirnof 

(p>0,05), não obstante adotaram-se medidas paramétricas em razão da homogeneidade das 

variâncias entre os grupos, confirmada pelo teste de Levene. Essa escolha metodológica 

justifica-se pela pouca influência de desvios na normalidade em se tratando de amostras 

superiores a 30 sujeitos (n>30) e robustez dos testes realizados. 
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O plano de análise de dados inclui estatística descritiva dos acertos e erros em cada 

um dos subtestes analisados. A análise de variância multivariada (MANOVA) foi utilizada 

para verificar efeito de interação entre as variáveis independentes (sexo, idade e tipo de 

escola), seguidas de análises de variância univariada (ANOVA) para verificar diferenças 

de desempenho entre as variáveis independentes. Foi utilizado o teste post hoc de Tukey 

para as variáveis que tiveram homogeneidade de variâncias, para as demais utilizou-se o 

post hoc Games-Howell.  

As correlações entre as variáveis foram testadas pelo teste de correlação de 

Spearman. Foi adotado como critério para interpretação dos coeficientes de correlação: 0 a 

0,20 (nula); 0,20 a 0,40 (baixa); 0,40 a 0,60 (moderada); 0,60 a 0,80 (alta) e 0,80 a 1,00 

(muito alta). 
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7. Resultados 

 

Os resultados globais dos escores ponderados obtidos nos subtestes da bateria 

NEPSY-II se mantiveram dentro da variabilidade da normatização americana (10 +-3 

pontos). Os escores ponderados não constam na análise, uma vez que esse escore 

representa uma uniformização dos dados ajustados por idade, o que dificulta a 

identificação de picos e platôs de desenvolvimento pela comparação dos resultados. O 

desempenho dos participantes da pesquisa foi avaliado com base nos escores brutos de 

acertos e erros em cada subteste.   

A análise de variância multivariada (MANOVA) através do Pillai´s trace verificou 

que não há efeito e interação significativos entre as variáveis: idade, sexo e tipo de escola 

(V= 1,99, F=1,26, p>0,05). Igualmente, não houve interação significativa entre as variáveis 

sexo e idade (V=1,37/ F= 0,25/ p>0,05), sexo e tipo de escola (V=0,23/ F=1,08/ p>0,05) e 

idade e tipo de escola (V= 1,54/ F=1,19/ p>0,05). Os resultados encontrados foram 

agrupados por variável de pesquisa e descritos por subteste. Por fim, foram discutidas as 

principais estratégias de resolução e erros cometidos na execução das atividades propostas. 

 

7.1 Análise dos índices em função do sexo 

 

Os resultados da ANOVA de uma via confirmam a ausência de efeito da variável 

Sexo sobre o desempenho das crianças em todos os escores pesquisados (p>0,05) Portanto, 

não foi identificada diferença estatisticamente significativa entre meninos e meninas em 

nenhum dos subtestes pesquisados, tanto para o número de acertos como para os tipos 

deerros. As médias de acertos, erros e desvio-padrão para meninos e meninas estão 

elencadas na tabela abaixo (Tabela 2). 
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7.2 Análise dos índices em função do tipo de escola 

 

A análise de variância univariada revelou desempenho significativamente inferior 

dos alunos de escola pública comparado ao desempenho dos participantes de escola 

privada em quatro dos sete subtestes, mais especificamente nos seguintes índices: Conjunto 

de Respostas – erros de omissão [F(1,79)=4,75; p=0,036]; Fluência em Desenhos – total de 

Tabela 2.  

Média de Acertos e erros (desvio-padrão) dos Participantes em Função do Sexo 

                                                                                            SEXO 

 Feminino 

n = 43 

Masculino 

n = 37 

p 

 

Atenção 

Auditiva 

Acertos 26,56 (±4,69) 26,51 (±3,48) 0,962 

Erros ação 1,05 (±2,13) 1,84 (±2,29) 0,114 

Erros omissão 3,14 (±4,6) 2,92 (±3,14) 0,807 

Erros inibição 0,88 (±2,28) 0,51 (±0,83) 0,353 

 

Conjunto de 

Respostas 

Acertos 28,40 (±6,3) 27,54 (±7,5) 0,582 

Erros ação 3,56 (±3,8) 4,89 (±4,4) 0,155 

Erros omissão 4,44 (±5,072) 3,65 (5,072) 0,456 

Erros inibição 2,79 (±3,5) 3,32 (±3,7) 0,513 

 

Classificando 

Animais 

Acertos 2,58 (±1,66) 2,49 (±1,86) 0,095 

Erros originais 0,95 (±0,99) 1,11 (±1,5) 0,588 

Erros repetições 0,91 (±1,2) 1,19 (±1,1) 0,291 

Total de erros 1,86 (±1,5) 2,30 (±1,8) 0,257 

 

Estátua 

Acertos 27,09 (±3,8) 25,56 (±5,02) 0,811 

Movimento 1,58 (±2,7) 2,39 (±2,8) 0,202 

Abertura de olhos 1,14 (±1,5) 1,22 (±1,6) 0,819 

Vocalização 0,84 (±1,4) 1,25 (±1,8) 0,277 

 

Fluência em 

Desenhos 

Acertos – Estruturada 6,93 (±2,6) 6,32 (±3,3) 0,315 

Acertos – Aleatória 6,67 (±3,5) 7,32 (±4,1) 0,449 

Total de corretos 13,60 (±5,5) 13,57 (±6,7) 0,984 

 

Inibindo 

Respostas 

Erros - Nomeação 3,88 (±3,5) 4,61 (±3,8) 0,381 

Erros - Inibição 9,09 (±7,4) 10,74 (±6,9) 0,320 

Erros - Mudança 14,45 (±7,08) 13,15 (±6,03) 0,408 

Total de Erros 20,88 (±14,93) 21,83 (±11,40) 0,759 

Relógios Acertos 39,16 (±18,05) 37,41 (±18,01) 0,655 

Produzindo 

Palavras 

 

Acertos – Semântica 19,21 (±5,9) 20,46 (±7,06) 0,394 

Acertos – Letra Inicial 6,53 (±5,2) 6,14 (±5,1) 0,733 
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acertos [F(1,78)=4,01; p=0,049]; Inibindo Respostas – erros na série Mudanças 

[F(1,72)=351,35; p=0,004] e Produzindo Palavras - série Letra Inicial [F(1,79)=130,05; 

p=0,027]. 

A estatística descritiva dos subtestes agrupados por tipo de escola pode ser 

visualizadas na Tabela 3. Em negrito, as diferenças estatisticamente significativas no 

desempenho comparado entre escola particular e pública. 

Tabela 3.  

Média de acertos e erros (desvio-padrão) dos Participantes em Função do Tipo de 

Escola 

                                                                                 TIPO DE ESCOLA 

 Privada 

n = 40 

Pública 

n = 40 

p 

 

Atenção 

Auditiva 

Acertos 27,13 (±3,6) 25,95 (±4,5) 0,208 

Erros ação 1,08 (±1,7) 1,75 (±2,6) 0,178 

Erros omissão 2,58 (±3,4) 3,50 (±4,4) 0,302 

Erros inibição 0,50 (±1,3) 0,93 (±2,1) 0,285 

 

Conjunto de 

Respostas 

Acertos 29,03 (±6,9) 26,98 (±6,7) 0,184 

Erros ação 4,15 (±4,4) 4,20 (±3,8) 0,958 

Erros omissão 2,98 (±3,4) 5,181 (±5,5) 0,036* 

Erros inibição 2,85 (±3,4) 3,23 (±3,7) 0,645 

 

Classificando 

Animais 

Acertos 2,7 (±1,8) 2,3 (±1,6) 0,410 

Erros originais 1,05 (±1,3) 1,00 (±1,1) 0,861 

Erros repetições 0,98 (±1,2) 1,10 (±1,1) 0,640 

Total de erros 2,03 (±1,8) 2,10 (±1,5) 0,846 

 

Estátua 

Acertos 26,74 (±4,7) 26,05 (±4,1) 0,493 

Movimento 1,59 (±2,6) 2,30 (±2,8) 0,261 

Abertura de olhos 1,00 (±1,6) 1,35 (±1,4) 0,329 

Vocalização 0,87 (±1,4) 1,18 (±1,8) 0,424 

 

Fluência em 

Desenhos 

Acertos – Estruturada 7,26 (±2,8) 6,05 (±3,0) 0,074 

Acertos –  Aleatória 7,77 (±4,3) 6,20 (±3,2) 0,068 

Total de corretos 14,95 (±6,2) 12,25 (±5,6) 0,049* 

 

Inibindo 

Respostas 

Erros - Nomeação 4,03 (±3,6) 4,40 (±3,6) 0,652 

Erros - Inibição 9,21 (±7,7) 10,43 (±6,7) 0,462 

Erros - Mudança 11,64 (±5,02) 16,03 (±7,29) 0,004** 

Total de Erros 18,81 (±13,38) 23,63 (±13,13) 0,116 

Relógios Corretos 39,63 (±17,71) 37,08 (±18,31) 0,529 

Produzindo 

Palavras 

Acertos – Semântica 20,95 (±7,62) 18,63 (±4,96) 0,110 

Acertos – Letra Inicial 7,63 (±5,4) 5,08 (±4,6) 0,027* 
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Quanto ao tempo de duração da avaliação, houve diferença significativa (p=0,047) 

com maior rapidez para os alunos de escola privada. Os participantes de escola particular 

concluíram os subtestes desta pesquisa no tempo médio de 60,82 segundos, enquanto que 

os estudantes de escola pública 65,80 segundos. Essa diferença revela um acréscimo de 

7,9% no tempo de execução total das atividades. 

Nesse comparativo, merece destaque o desempenho em Inibindo Respostas para o 

número de erros cometidos na execução das três etapas do subteste – média de 4,82 erros 

cometidos a mais pelas crianças de escola pública – e erros na etapa Mudança – 4,39 erros 

de diferença cometidos pelos participantes de escolas públicas.  

 

7.3 Análise dos índices em função da idade 

 

A ANOVA de uma via confirmou o efeito interação da variável Idade com 

desempenho para todos os subtestes avaliados, especificamente nos seguintes índices: 

Atenção Auditiva – total de acertos [F(7,79)=4,36; p=0,000); Atenção Auditiva – erros de 

omissão [F(7,79)=4,73; p=0,000]; Conjunto de Respostas – total de acertos [F(7,79)=4,57; 

p=0,000); Conjunto de Respostas – erros de omissão [F(7,79)=3,31; p=0,004]; 

Classificando Animais – total de acertos [F(7,79)=3,24; p=0,005]; Estátua – total de 

acertos [F(7,78)=3,96; p=0,001]; Estátua – movimento do corpo [F(7,78)=3,30; p=0,004]; 

Estátua – abertura de olhos [F(7,78)=2,68; p=0,016]; Fluência em Desenhos – total de 

acertos [F(7,78)=3,16; p=0,006]; Fluência em Desenhos – série Estruturada [F(7,78)=3,40; 

p=0,003]; Inibindo Respostas – série Nomeação [F(7,78)=2,37; p=0,001]; Relógios – total 

de acertos [F(7,79)=11,77; p=0,000) e Produzindo Palavras, nas séries Semântica 

[F(7,79)=2,90; p=0,010) e Letra Inicial [F(7,79)=5,32; p=0,000]. 
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Segue a análise descritiva do desempenho nos subtestes e posterior análise das 

diferenças de resultado agrupadas por idade: 

7.3.1 Relação entre desempenho e idade no subteste Atenção Auditiva (AA) e Conjunto de 

Respostas (CR) 

O subteste Atenção Auditiva teve média global de 26,54 (±4,15) acertos de um total 

de 30 pontos. Com relação à média global de erros cometidos na execução dessa atividade, 

os erros de omissão são os mais frequentes (média de 3,04 erros, dp±3,98), seguido de 

erros de ação (média de 1,4 erros, dp±2,23) e inibição (média de 0,71 erros, dp±1,7). Há 

diferença significativa entre o desempenho das crianças de 5 anos quando comparado aos 

desempenhos obtidos pelas demais faixas etárias pesquisadas, em favor destas últimas, 

com exceção apenas das crianças de 6 anos (p=0,636). Ressalta-se que essa diferença 

também foi encontrada na intervalo de seis meses que separam os subgrupos 1 e 2 (p=,017) 

(Figura 9), compostos pelas crianças de cinco anos e cinco anos e seis meses, 

respectivamente. 
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Figura 9. Média de acertos (desvio-padrão) por idade nos subtestes Atenção Auditiva e 

Conjunto de Resposta. A ANOVA de uma via revelou efeito da idade sobre o desempenho 

para 5 e 5,6 anos em ambos os testes. *p<0,05 (teste post hoc de Tukey). 

 

Por sua vez, o subteste Conjunto de Respostas possui média global de 28,00 acertos 

(±6,86) dentre o escore total de 36 pontos. Houve equilíbrio na média global de erros de 

ação e omissão (4,18 e 4,08, respectivamente), já os erros de inibição tiveram média de 

3,04 (±3,60). 

O subteste Conjunto de Respostas indica características semelhantes ao subtestes 

Atenção Auditiva quanto à diferença significamente estatística entre as crianças de cinco e 

cinco anos e seis meses (p= 0,12). Verifica-se estabelecimento de platô quanto ao número 

de acertos a partir dos sete anos e meio, o que indica relativa estabilidade no 

desenvolvimento do controle inibitório avaliado por esta tarefa entre os pré-escolares. 

Padrão semelhante foi encontrado no desempenho relativamente homogêneo dos seis anos 

em diante em Atenção Auditiva.  

A análise dos tipos de erros em ambos os subtestes sugere direções de análise que 

culminam em conclusões similares. Há diferença significativa apenas para os erros de 

omissão, uma vez que estes naturalmente restringem a quantidade de acertos na tarefa - 

neste caso, os erros de omissão podem ser considerados indicadores diretos de 

desempenho, assim como os acertos, pois indicam os estímulos não respondidos pela 

criança. No subteste Atenção Auditiva observa-se diminuição no número de erros de 

omissão a partir do subgrupo 4 (seis anos e meio). Por sua vez, os erros de ação e inibição - 

indicadores indiretos no escore final - também sofrem alterações com o avanço da idade.  

Em Conjunto de Respostas, o platô referente à quantidade de erros só é alcançado 

a partir dos sete anos e meio. Além disso, observa-se maior variabilidade de desempenho 

nas crianças de cinco anos, com desvio padrão superior ao encontrado em Atenção 
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Auditiva. Ambas as atividades possuem pico de desenvolvimento aos cinco anos e seis 

meses (subgrupo 2) e melhor desempenho aos oito anos e meio. 

7.3.2 Relação entre desempenho e idade no subteste Classificando Animais (CA) 

A média global de classificações corretas foi de 2,54 (±1,7), sendo que o melhor 

desempenho no subteste foi de 7 (sete) classificações de 12 possibilidades previstas pelo 

instrumento. A classificação correta mais recorrente foi aquela que respectivamente se 

apoiou na características: sol/chuva (48%), seguidas de árvore/ sem árvore e cartão 

azul/cartão amarelo (34%, cada). Considerando o desempenho entre grupos de pesquisa, 

há diferença significativa apenas entre os extremos da amostra, 5 anos e 8,6 anos 

(p=0,003).  

De modo geral, a relação entre desempenho e idade no subteste Classificando 

Animais indica progressão no número de classificações corretas realizadas, com teste post 

hoc indicando aumento significativo apenas entre os dois extremos da amostra (p=0,003) 

(Figura 10). A mesma relação linear não foi observada nos tipos de erros cometidos no 

subteste (erros originais e repetições), havendo grandes flutuações na média de erros para 

todos os subgrupos. 
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Figura 10. Média de acertos (desvio-padrão) por idade no subteste Classificando Animais. 

A ANOVA de uma via revelou efeito da idade sobre o desempenho para 5 e 8,6 anos. 

**p<0,005 (teste post hoc de Tukey). 

 

Houve incremento não significativo de duas classificações no intervalo que vai dos 

5,6 aos 7 anos. Nos intervalos de sete anos e sete anos e seis meses e oito anos e oito anos 

e seis meses há aumento de uma classificação, em média, revelando ganho qualitativo 

progressivo. 

 

7.3.3. Relação entre desempenho e idade no subteste Estátua 

O subteste Estátua teve média de 26, 39 (±0,50) acertos, sendo que sua pontuação 

máxima é de 30 pontos. Houve relativa homogeneidade na média de erros cometidos 

durante a execução da atividade - pouco mais de um erro para cada uma das três 

modalidades previstas. Movimento do corpo é a modalidade de erro mais frequente (média 

1,95, dp ±0,34), seguida de abertura de olhos e vocalização (média 1,18, dp±0,17 e 1,03, 

dp±0,18, respectivamente). 

Com relação às diferenças entre idades, a ANOVA de uma via revelou efeito da 

idade sobre o desempenho no subteste e o post hoc de Games-Howell confirmou variação 

significativa apenas entre os extremos da amostra (p=0,030) (Figura 11). Considerando que 

esse subteste foi planejado para avaliar apenas crianças de 5 e 6 anos, ressalta-se que o 

efeito de teto só foi alcançado pelas crianças de oito anos e meio da amostra.  

A quantidade de movimentos corporais e abertura de olhos nessa tarefa de 

persistência motora diminuem significativamente quando se compara o desempenho das 

crianças de e 5 e 7 anos (p=0,032 e p=0,025). Os três tipos de erros decaem com o avanço 
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da idade, sendo essa diferença entre os subgrupos 1 e 8 estatisticamente significativa 

(movimento do corpo p=0,028; abertura de olhos p=0,010 e vocalização p=0,021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Média de acertos (desvio-padrão) por idade no subteste Estátua. A ANOVA de 

uma via revelou efeito da idade sobre o desempenho para 5 e 8,6 anos. *p<0,05 (teste post 

hoc de Games-Howell). 

 

7.3.4 Relação entre desempenho e idade no subteste Fluência em Desenhos (FD) 

O subteste Fluência em Desenhos apresentou média global de 13,58 (±6,09) 

desenhos originais corretos. Houve equilíbrio no desempenho em ambas as séries avaliadas 

– série estruturada, na qual os cinco pontos da matriz estão dispostos de modo equilibrado 

e na série aleatória, onde os pontos da matriz estão dispersos, sendo média de 6,65 (±3,00) 

acertos na série e 6,97 (±3,83) na série aleatória. A diferença de desempenho por idade foi 

constatada pela análise de variância univariada. O teste post hoc de Games-Howell indicou 

efeito da idade sobre o desempenho para 5 e 7,6 anos, 5 e 8 anos e 5 e 8,6 anos na série 

estruturada (p=0,003 em todas as comparações) com melhor entre os mais velhos. Na série 

aleatória, houve diferença significativa apenas entre 5 e 7 anos (p=0,38), com desempenho 

inferior entre os mais novos (Figura 12). 

* 
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O maior ganho qualitativo ocorreu no intervalo entre os dois subgrupos mais novos, 

5 e 5,6 anos, com acréscimo do total de quatro desenhos para os mais velhos. Dos 7 anos 

em diante, observa-se um platô de desenvolvimento, com média de acertos variando entre 

15 e 16 desenhos, sendo oito desenhos produzidos em cada uma das séries (estruturada e 

aleatória). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Média de acertos (desvio-padrão) por idade no subteste Fluência em Desenhos 

– série estruturada e aleatória.  ANOVA de uma via revelou efeito da idade sobre o 

desempenho para 5 e 7,6 anos, 5 e 8 anos e 5 e 8,6 anos na série estruturada **p<0,005. Na 

série aleatória, houve diferença apenas entre 5 e 7 anos #p<0,05 (post hoc de Games-

Howell). 

 

7.3.5 Relação entre desempenho e idade no subteste Produzindo Palavras (PP) 

O subteste Produzindo Palavras valia a fluência verbal através da geração 

semântica e fonológica de palavras é apresentado em duas séries: série semântica, cujas 

palavras são evocadas de acordo categorias e na série letra inicial, cujas evocações seguem 

ordem fonológica. A média global de acertos na série semântica foi de 19,79 (±6,50). Já a 

série letra inicial teve média global de 6,35 (±5,18) acertos.  

** 

** 

** 
# 
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Observa-se pico de desempenho aos 7,6 anos, em ambas as séries (24,80 acertos na 

série Semântica e 10,90 acertos na série Letra Inicial).  Já o limite inferior de acertos foi 

registrado aos 5 anos, sendo média de 15,70 (semântica) e 2,30 (letra inicial). O teste post 

hoc de Tukey revela diferença significativa no desempenho obtido pelas crianças de 5 anos 

e 7,6 anos (p=0,024) e 6 e 7,6 anos (p=0,045), na série semântica. A diferença entre 

subgrupos na série aleatória, revela desempenho estatisticamente inferior aos 5 anos, se 

comparado com 7,6 anos (p=0,047),  8 anos (p=0,020) e  8,6 anos (p=0,011) (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Média de acertos (desvio-padrão) por idade no subteste Produzindo Palavras – 

série Semântica e Letra Inicial.  ANOVA de uma via revelou efeito da idade sobre o 

desempenho para 5 e 7,6 anos e 6 e 7,6 apenas na série semântica *p<0,05 (teste post hoc 

de Tukey). 

 

7.3.6 Relação entre desempenho e idade no subteste Relógios (REL) 

 

O subteste Relógios teve média global de 38,35 (±17,96) acertos. Há progressão do 

número de acertos associado ao aumento da idade, notando-se o melhor desempenho foi 

encontrado entre as crianças de oito anos, 56,80 (±5,54) acertos. Estes achados indicam 

*# 
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diferença estatisticamente significativa entre o desempenho das crianças com idade de 8,6 

(43 pontos, em média) quando comparadas com todas as demais faixas etárias. 

Apesar de haver uma progressão no número de acertos com a idade, não foi 

verificada diferença significativa entre as crianças no intervalo dos cinco aos seis anos e 

seis meses. Diferenças significativas em favor das crianças mais velhas comparadas ao 

subgrupo 1 (cinco anos) surgem somente a partir dos sete anos (p=0,000). Foram 

encontradas diferenças de desempenho significativas também entre as faixas etárias: 5,6 

anos e 7 anos (p=0, 025), 5,6 e 7,6 anos (p=0,004) e  8,6 anos (p=0,000). As crianças de 6 

anos diferem estatisticamente das de 7,6 (p=0,014) e 8,6 (p=0,001) e 8, sendo que as mais 

velhas possuem desempenho significativamente superior, enquanto que as de 6,6 anos 

possuem desempenho estatisticamente inferior apenas se comparadas às de 8,6 anos 

(0,046). O intervalo de seis meses adotado na segmentação da amostra foi significativo 

para diferença entre os desempenhos das crianças de 8 e 8,6 anos (p=0,043) (Figura 14). 

O registro dos itens de execução admite duas modalidades de sequenciamento do 

desenho de relógios: serial e ancoragem. O tipo de sequenciamento serial refere-se ao 

desenho de números a partir de ordenamento crescente ou decrescente. A ancoragem, por 

sua vez, é uma estratégia mais elaborada de disposição proporcional dos números no 

contorno do relógio que delimita o posicionamento de quatro números em cruz (12; 3; 6 e 

9). Com relação à frequência de uso do sequenciamento citado, 61% dos participantes 

seguiram o sequenciamento serial dos números, 20% dispuseram os números de modo 

aleatório e apenas 3,8% utilizaram a estratégia de ancoragem. 
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Figura 14. Média de acertos (desvio-padrão) por idade no subteste Relógios. ANOVA de 

uma via revelou efeito da idade sobre o desempenho de 5 comparado a 7; 7,6; 8 e 8,6 anos 

**p<0,005 ***p<0,000. O desempenho entre 8 e 8,6 foi significamente estatístico  #p<0,05 

(teste post hoc de Tukey). 

 

7.3.7 Relação entre desempenho e idade no subteste Inibindo Respostas (IR) 

O registro do subteste Inibindo Respostas contempla apenas escores de erros, 

divididos nas categorias Formas (estímulos apresentados na forma de círculos e quadrados) 

e Setas (estímulos são setas em direções diferentes) e nas séries nomeação, inibição e 

mudança. A série inicial trata-se da nomeação simples dos estímulos conforme dispostos, a 

série Inibição exige a nomeação inversa da forma visualizada na Folha de Estímulos, e por 

fim, a série Mudança exige a manutenção de duas regras simultâneas de nomeação que 

variam conforme a cor do estímulo.  

Com relação ao total de erros nas duas categorias, a amostra apresentou média 

global de 21,31 (±13,39), sendo 12,57 (±8,67) erros na categoria Formas e 15,39 (±8,97) 

na categoria Setas. Há relativa homogeneidade entre as categorias, com discreto aumento 

no número de erros na categoria Setas, muito provavelmente devido a maior complexidade 

*** 

*** 
*** 

*** 

** 
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de nomear e alterar entre estímulos visualmente similares (setas apontando para cima e 

setas apontando para baixo). 

Com relação às três séries que compõem as duas categorias, a ANOVA indicou 

aumento no número de erros por série, com média de 4,22 (±3,65) erros na série 

Nomeação; 9,83 (±7,22) erros na série Inibição e 13,86 (±6,61) na série Mudança. Este 

acréscimo de dificuldade por série segue padrão esperado, uma vez que o subteste 

apresenta níveis de dificuldades progressivos, uma vez que inicia com tarefas de nomeação 

simples (série Nomeação) e segue até a manipulação de duas instruções simultâneas (série 

Mudança). 

Os resultados desse subteste são heterogêneos e possuem grande variabilidade, por 

essa razão o teste post hoc de Tukey não revelou diferenças significativas entre os 

subgrupos de pesquisa (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Média de erros (desvio-padrão) por idade no subteste Inibindo Resposta. 

ANOVA de uma via não revelou efeito da idade sobre o desempenho dos subgrupos 

(p>0,005 para todas as comparações) (teste post hoc de Tukey). 

 

 

Foi identificada diferença entre os subgrupos apenas nos erros autocorrigidos da 

série nomeação, com diminuição significativa do número de erros, em favor do segundo, 
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dos subgrupos entre 5 e 5,6 anos (p=0,026). Na Figura 16 é possível comparar o 

desempenho dos participantes por série. As séries Nomeação e Inibição possuem 

similaridades quanto ao decréscimo de erros por idade, sendo que a maior diferença ocorre 

entre os subgrupos 1 e 2, mas diferem na média de erros e variabilidade intergrupos. A 

série Mudança, por sua vez, apresenta notável variabilidade em todos os subgrupos 

pesquisados. O gráfico revela estabilidade no número de erros a partir dos seis anos, para 

Inibição e Mudança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Média de erros (desvio-padrão) por idade no subteste Inibindo Resposta nas 

séries Nomeação e Inibição (A) e comparativo com a série Mudança (B). A ANOVA de 

uma via não revelou efeito da idade sobre o desempenho para as três séries analisadas 

(p>0,005 para todas as comparações). Há diferença estatisticamente significativa no 

número de erros autocorrigidos (série Nomeação) entre crianças de 5 e 5,6 anos (teste post 

hoc de Tukey) *p<0,05. 

 

7.4 Análises correlacionais entre subtestes 

 

* 

A B 
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A intensidade da relação linear entre o desempenho dos subgrupos de crianças nos 

diferentes subtestes da Bateria NEPSY-II foi avaliada através do coeficiente de correlação 

de Pearson (r). Trata-se de índice com valores situados ente -1,0 e 1.0 que varia desde a 

correlação perfeita (positiva ou negativa) entre duas variáveis quantitativas até a total 

independência entre elas. A representação gráfica do desempenho (média de acertos) nos 

subtestes pode ser visualizada na Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Comparativo gráfico da média de acertos nos subtestes do domínio 

“Atenção/Função Executiva” do NEPSY-II. O desempenho em Inibindo Respostas não foi 

representado, pois registra apenas média de erros. A série Letra Inicial do subteste 

Produzindo Palavras não foi inclusa pelo viés de escolarização identificado. 

 

Inicialmente, foram investigadas as correlações entre subtestes que avaliam o 

mesmo componente executivo, como é o caso de Atenção Auditiva e Conjunto de 

Respostas (avaliação de atenção seletiva); Conjunto de Respostas e Inibindo Respostas 

(controle inibitório); Conjunto de Respostas e Estátua (controle inibitório) e Produzindo 

Palavras e Fluência em Desenhos (fluência). Identificou-se correlação positiva entre AA e 

CR (p=0,000/ r=0,579) e FD e PP (p=0,000/ r=0,515). Estes resultados indicam que há 
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correlação moderada entre o desempenho de ambos os pares de subtestes. CR e IR 

possuem correlação negativa moderada apenas entre os itens CR (acertos) e IR (Nomeação 

– total de erros) (p=0,000/ r= -0,467) e CR e EST (abertura de olhos) (p=0,000/ r=-0,532). 

Análises correlacionais posteriores indicam correlações fracas e moderadas entre 

todos os subtestes, com destaque para existência de correlação significativa entre subtestes 

que não avaliam a mesma habilidade executiva (Tabela 4). Foram encontradas correlações 

significativas moderadas entre EST e REL (p= 0,000/ r=0,523), subtestes que avaliam 

controle inibitório e organização/planejamento.  

Tabela 4.  

Correlações entre subtestes do domínio “Atenção/Função Executiva” do NEPSY-II 

 p r Interpretação 

 

 

 

 

 

 

Atenção 

Auditiva 

CR (acertos) 0,000 0,579* Moderada 

CR (erros omissão) 0,000 -0,548* Moderada 

CR (erros inibição) 0,002 -0,343 Fraca 

CA (acertos) 0,001 0,369 Fraca 

REL (acertos) 0,001 0,362 Fraca 

PP (Semântica) 0,000 0,399 Fraca 

PP (Letra Inicial) 0,000 0,460 Moderada 

EST (movimento) 0,000 -0,420 Moderada 

EST (abertura de olhos) 0,001 -0,376 Fraca 

EST (acertos) 0,000 0,413 Moderada 

FD (estruturada) 0,003 0,329 Fraca 

FD (aleatória) 0,000 0,401 Moderada 

IR (Formas – erros) 0,047 -0,224 Fraca 

IR (Nomeação – não corrigidos) 0,013  -0,278 Fraca 

IR (Nomeação – autocorrigidos) 0,001 -0,367 Fraca 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de 

Respostas 

CA (acertos) 0,000 0,390 Fraca 

CA (erros originais) 0,006 -0,304 Fraca 

EST (escore total) 0,000 0,347 Fraca 

EST (movimento) 0,002 0,344 Fraca 

EST (abertura de olhos) 0,000 -0,532* Moderada 

EST (vocalização) 0,041 -0,231 Fraca 

PP (Semântica) 0,000 0,423 Moderada 

FD (estruturada) 0,008 0,296 Fraca 

FD (aleatória) 0,004 0,323 Fraca 

IR (Nomeação - não corrigidos) 0,002 -0,348 Fraca 

IR (Nomeação - autocorrigidos) 0,002 -0,338 Fraca 

IR (Nomeação - total de erros) 0,000 -0,467 Moderada 

IR (Inibição - total de erros) 0,002 -0,347 Fraca 
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O subteste Produzindo Palavras correlacionou-se positivamente com REL em 

ambas as séries (Semântica e Letra Inicial), sendo que a força dessa correlação foi fraca 

para a série Semântica (p=0,33/ r=0,239) e moderada para série Letra Inicial (p=0,000/ 

r=0,459). Há correlação moderada também entre PP (Letra Inicial) e CA (p=0,001/ r= 

0,456).  O subteste Classificando Animais possui correlação positiva moderada com FD, 

apenas para a série Aleatória (p=0,000/ r=0,423).  

 

 

REL (acertos) 0,000 0,384 Fraca 

 

 

 

 

Classificando 

Animais 

FD (acertos) 0,001 0,377 Fraca 

REL (acertos) 0,001 0,362 Fraca 

PP (Semântica) 0,000 0,408 Moderada 

PP (Letra Inicial) 0,001 0,456 Moderada 

EST (movimento) 0,018 -0,266 Fraca 

FD (estruturada) 0,041 0,230 Fraca 

FD (aleatória) 0,000 0,423 Moderada 

IR (Nomeação - não corrigidos) 0,017 - 0,268 Fraca 

REL (acertos) 0,001 0,362 Fraca 

 

 

Estátua 

FD (acertos) 0,002 0,338 Fraca 

REL (acertos) 0,000 0,523* Moderada 

PP (Semântica) 0,025 0,252 Fraca 

PP (Letra Inicial) 0,000 0,388 Fraca 

FD (estruturada) 0,003 0,329 Fraca 

FD (aleatória) 0,011 0,287 Fraca 

IR (Setas – total de erros) 0,022 -0,260 Fraca 

IR (Nomeação - não-corrigidos) 0,022 -0,259 Fraca 

IR (Nomeação - autocorrigidos) 0,019 -0,234 Fraca 

IR (Nomeação - total de erros) 0,003 -0,336 Fraca 

IR (Inibição - total de erros) 0,007 -0,307 Fraca 

 

Fluência em 

Desenhos 

REL (acertos) 0,000 0,386 Fraca 

PP (Semântica) 0,000 0,386 Fraca 

PP (Letra Inicial) 0,000 0,515* Moderada 

 

Relógios 

PP (Semântica) 0,033 0,239 Fraca 

PP (Letra Inicial) 0,000 0,459 Fraca 
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8. Discussão 

 

O presente estudo descreveu o desempenho de crianças de cinco a oito anos de 

idade, agrupadas em intervalo de seis meses, oriundas de escolas públicas e particulares da 

cidade de Natal – RN, em oito tarefas que avaliam os seguintes componentes das funções 

executivas: atenção seletiva; controle inibitório; flexibilidade cognitiva, fluência, 

organização e planejamento.  

Os resultados indicam que não há influência da variável sexo sobre o desempenho 

nas atividades propostas. Assim, não foram identificadas diferenças significativas entre os 

desempenhos de meninos e meninas, tanto no que se refere à média global de acertos, 

quanto à média global de erros nas habilidades executivas pesquisadas. Resultado similar 

foi encontrado em outros estudos avaliando habilidades atencionais (Breckenridge, 

Braddick, & Atkinson, 2013). Pesquisa de perfil neuropsicológico do funcionamento 

executivo típico avaliando 267 crianças com o NEPSY-II também não encontrou efeito de 

gênero para nenhuma das tarefas do domínio Atenção/Função Executiva (Vargens, 2012). 

Estudo desenvolvimental avaliando o funcionamento executivo no desenvolvimento típico 

de crianças portuguesas, de 6 a 11 anos de idade, corrobora a ausência de efeito da variável 

sexo (Pinto, 2008).  

A análise do desempenho dos subgrupos revelou que houve diferença significativa 

em função da variável Tipo de Escola (pública ou privada), nas tarefas que demandavam 

controle inibitório e conceptualização. O desempenho de estudantes de escola pública foi 

significativamente inferior nestes subtestes. Além disso, as crianças geraram menos 

elementos gráficos e fonêmicos nas tarefas de fluência. Vargens (2012) encontrou 

resultados semelhantes de desempenho inferior entre as crianças de escolas públicas nas 

habilidades de atenção seletiva, controle inibitório e conceptualização. Menor número de 
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classificações também foi identificado na amostra deste estudo, porém não representa uma 

diferença significativa entre os tipos de escola.  

Ressalta-se que a diferença entra escola pública e privada foi encontrada em 

subtestes verbais, com exceção do resultado em fluência pictórica que provém de uma 

tarefa executiva. Os subtestes verbais identificaram pior desempenho nas crianças de 

escola pública em controle inibitório e fluência fonêmica. Tais diferenças não foram 

encontradas na série Semântica (evocação de animais e comidas/bebidas). Esse dado 

reforça a necessidade de avaliações que utilizem tarefas não verbais para minimizar a 

influência da linguagem na sua execução. De acordo com Rosselli & Ardila (2003), as 

diferenças encontradas nos resultados dos testes cognitivos não verbais em diferentes 

contextos culturais são resultado de uma complexa interação de cérebro organização e 

experiência cultura e aprendizagem.  

Sugere-se em estudos futuros à inclusão de variáveis acadêmicas além do Tipo de 

Escola, uma vez que o NEPSY possui validade comprovada na investigação desses 

aspectos. Para Schmitt & Wodrich (2004) esse instrumento é uma ferramenta capaz de 

indicar importantes funções neuropsicológicas relacionadas com investigações de 

desempenho escolar. 

Análises de variância univariada indicam efeito da idade sobre a média de 

desempenho em todos os subtestes avaliados. O efeito da idade sobre o desempenho se 

manifesta nos grupos etários de maneira distinta e varia de acordo com o índice avaliado. 

De maneira geral, há uma melhora no desempenho das crianças com a progressão da idade. 

Tais resultados corroboram outros estudos (Breckenridge et al., 2013; Dias, Menezes, & 

Seabra, 2010b; Küpeli et al., 2011; Pereira, Seabra, Dias, Trevisan, & Prado, 2012; Pureza 

& Paz, 2010; Vargens, 2012) ao sugerir progressão desenvolvimental das FE com o avanço 

dos anos e do nível escolar em crianças. Por essa razão, o desempenho da amostra foi 
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melhor entre as crianças mais velhas, caracterizado por uma maior facilidade das crianças 

mais velhas em pontuar corretamente e cometer menos erros perseverativos, de inibição e  

omissão. 

Há um consenso na literatura atual sobre a existência de habilidades centrais ao 

adequado funcionamento executivo (tríade executiva): inibição [controle inibitório, 

incluindo a autoregulação ou inibição comportamental, controle de interferência (atenção 

seletiva e inibição cognitiva)], memória operacional e flexibilidade cognitiva (também 

chamado de alternância e mudança). A partir destas habilidades, outras de ordem superior 

são desenvolvidas, é o caso do raciocínio abstrato, resolução de problemas e planejamento 

(Diamond, 2013). 

Os achados desta pesquisa abarcaram três medidas de inibição (controle inibitório, 

autoregulação e atenção seletiva) e a flexibilidade cognitiva através de tarefas de 

alternância de regras e fluência verbal e semântica. Cabe salientar que o instrumento de 

avaliação adotado não possui tarefas de avaliação direta da memória operacional, limitando 

as comparações desta habilidade entre as idades pesquisada e entre os demais componentes 

executivos – o NEPSY-II avalia indiretamente a memória operacional no domínio 

“Aprendizagem/Memória” através de tarefas de repetição e recordação de palavras. 

 

8.1 Análise Microgenética do desempenho em função da idade e habilidades 

executivas 

 

As tarefas avaliativas propostas e discutidas anteriormente possuem níveis crescentes 

de dificuldade, por essa razão foram planejadas para avaliar crianças de idades diferentes. 

Como modo de responder ao objetivo específico proposto para este estudo, as crianças da 
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amostra submeteram-se a bateria de avaliação completa, independente de sua adequação à 

faixa etária. Este recurso processual apontou os dados discutidos a seguir: 

 

8.1.1 Desempenho nos subtestes previstos para a faixa etária 

Com relação à habilidade de atenção seletiva, o desempenho das crianças de cinco 

anos foi significamente inferior a todas as demais faixas etárias pesquisadas, com exceção 

das crianças de sete anos e meio. Diferença significativa também foi encontrada no 

intervalo de seis meses que separam as crianças de cinco anos e cinco anos e seis meses a 

favor das mais velhas. Este aspecto pode estar associado a um ganho de habilidades 

específicas de sustentação e vigilância neste intervalo. Características semelhantes de 

desempenho e análises correlacionais das tarefas que avaliam atenção auditiva e controle 

inibitório sugerem que estes componentes seguem trajetórias de desenvolvimento lineares, 

com pico de desenvolvimento mais cedo para a seletividade da atenção.  

Desempenho inferior entre os pré-escolares da amostra comparados as demais 

faixas etárias pesquisadas também foi encontrado em fluência verbal. Estudo realizado 

envolvendo a avaliação neuropsicológica de 764 crianças e adolescente revelou efeito 

significativo da idade nas habilidades de fluência verbal e atenção seletiva (Dias, 2009). A 

autora encontrou nítidas tendências de desenvolvimento nos escores totais do Teste de 

Atenção por Cancelamento (TAC) nas três partes que compõe o instrumento e 

cometimento progressivamente menor de erros por omissão no decorrer dos grupos etários, 

sendo média de erros superior entre os grupos de 7, 8 e 9 anos. 

Com relação ao desempenho global da amostra em fluência verbal semântica foi 

muito superior ao desempenho em fluência verbal fonológica. Essa discrepância muito 

provavelmente está relacionada com os pré-escolares da amostra e suas limitações na 

evocação de natureza fonológica devida aos poucos anos de alfabetização. Melhoras no 
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número de palavras evocadas foram evidentes com o avanço da idade. Contudo, ressalta-se 

que há flutuações no desempenho dessa habilidade mesmo quando analisada apenas a 

modalidade semântica.  Já na fluência pictórica, observa-se platô de desenvolvimento dos 

sete anos em diante. 

Outras pesquisas identificaram iguais ganhos desenvolvimentais na fluência 

(semântica e fonêmica) com o aumento da idade (Pinto, 2008; Taylor, Barker, Heavey, & 

Mchale, 2013). Igual resultado foi encontrado por Mesquita (2011) ao administrar 

instrumento ecológico na avaliação das funções executivas de 133 crianças portuguesas 

encontrou melhora no desempenho com o avanço da idade em fluência verbal, atenção e 

planejamento. Resultados de avaliação da fluência verbal utilizando a Bateria Montreal de 

Avaliação da Comunicação (MAC) apontam diferenças entre 6 e 11 anos na modalidade 

livre, sendo que, na fluência verbal ortográfica e semântica, houve diferenças que 

distinguiram todos os grupos etários (Pureza & Paz, 2010).  

Segundo as autoras citadas, as modalidades verbais e semânticas podem ser mais 

discriminativas em termos de idade do que a evocação livre, uma vez que demandam busca 

lexical-fonológica e controle inibitório. Além disso, a fluência verbal semântica vem sendo 

cada vez mais associada ao funcionamento executivo na literatura (Korkman, Lahti-

Nuuttila, Laasonen, Kemp, & Holdnack, 2013), especialmente relacionando flexibilidade 

cognitiva e estratégias de busca na produção das palavras. 

 

8.1.2 Resolução dos subtestes não previstos para a faixa etária 

Dentre os instrumentos utilizados neste estudo, dois deles foram planejados para 

faixas etárias mais jovens ou mais velhas do que as crianças da amostra. É o caso do 

subteste Estátua, originalmente desenvolvido para pré-escolares de 3 a 6 anos e Inibindo 

Respostas – série Mudança (a partir dos 7 anos).  
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Conforme esperado, as crianças mais velhas tiveram facilidade na habilidade de 

controle inibitório motor. Dado representado pela semelhança no número de acertos dos 

sete anos em diante (efeito teto). O pico de desempenho nessa habilidade só foi atingido 

aos oito anos e seis meses, o que aponta a necessidade de investigar a persistência motora 

para além dessa idade. Para isso, sugere-se adaptar a atividade para essa faixa etária através 

da ampliação no tempo de persistência motora exigido (115 segundos) para verificar 

diferenças de desempenho entre as crianças mais velhas. 

De maneira antagônica, o controle inibitório cognitivo representou o pior 

desempenho das crianças avaliadas. Houve flutuação no desempenho mesmo entre as mais 

velhas da amostra e a mais alta variabilidade dentre as médias globais. Esse resultado tem 

relações com a dificuldade dos pré-escolares nas tarefas que exigem a atuação conjunta da 

memória operacional e inibição, especialmente na retenção de duas regras simultâneas 

(flexibilidade cognitiva em alternar aleatoriamente entre cores e formes inibindo uma 

resposta prepotente).  

A flexibilidade cognitiva foi avaliada através de três medidas: desempenho em 

Classificando Animais, Conjunto de Respostas e série Mudança do Inibindo Respostas. A 

primeira atividade baseia-se no paradigma de classificação de cartas e avalia a capacidade 

de conceptualização. Os resultados dessa função indicam trajetória longa de 

desenvolvimento, representando por uma curva ascendente de desempenho e pela ausência 

de pico em todas as faixas etárias. Esses achados sugerem que a habilidade de 

conceptualização avaliada provavelmente acompanha os surtos de desenvolvimento e se 

consolida apenas anos mais tarde, na adolescência ou inicio da vida adulta.  

Mesma conclusão foi feita por Davidson et al. (2006) quando níveis de desempenho 

semelhantes aos dos adultos nessas habilidades não foram alcançados mesmo aos 13 anos 

de idade. Segundo Diamond (2013), dificuldades em tarefas de flexibilidade cognitiva são 
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esperadas na faixa etária pesquisada, uma vez que esta habilidade requer e se baseia em 

outras habilidades executivas que devem estar consolidadas na vida adulta, como é o caso 

do controle inibitório e da memória operacional.  

Os pré-escolares também apresentaram dificuldades em estabelecer categorias 

previstas pelo instrumento ou originais que relacionassem os animais a partir de critérios 

funcionais ou semânticos (classificações abstratas). As classificações produzidas nesta 

faixa etária baseavam-se em critérios concretos e perceptuais, como a cor da carta e a 

existência de grama no ambiente. Com frequência, as crianças mais novas estabeleciam 

grupos de apenas duas ou quatro cartas, mesmo após a repetição da instrução pelo 

avaliador e o treino do subteste. Estas classificações originais incompletas eram tentativas 

de relacionar as cartas por critérios funcionais, como animais que voam/animais que 

nadam; animais com rabo/ sem rabo, etc. A frequência de classificações repetidas (erro 

perseverativo) também foi maior entre os pré-escolares. 

Ressalta-se que, dentre as classificações previstas pelo instrumento, apenas uma 

(animais selvagens/ animais domésticos) depende de critério abstrato para categorização. 

Essa limitação do instrumento repercutiu na execução da atividade pelas crianças de oito 

anos e oito anos e seis meses. Estas tentavam estabelecer critérios mais abstratos para 

classificação das cartas, como ordenamento por cadeia alimentar ou classes de animais 

mamíferos/aves, mas abandonavam a classificação ao notar que não havia número de 

cartas suficiente para a criação de dois grupos. 

No que se refere à dificuldade de categorização observada mais claramente entre as 

crianças de cinco e seis anos, uma explicação dessa limitação temporária é a característica 

concreta do pensamento categorial nessa fase do desenvolvimento. Segundo Vygotsky 

(1998), durante os primeiros estágios do desenvolvimento de uma criança, as palavras não 

são um fator de organização. Não tendo um princípio lógico para agrupar objetos, ela 
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percebe cada um isoladamente e os agrupa de maneira desordenada. Esse estágio é seguido 

por outro, primeiro estágio de classificação, no qual a criança começa a comparar objetos.  

O recurso da comparação simples foi largamente empregado pelos pré-escolares da 

amostra, uma vez que estes produziram classificações baseadas estritamente na impressão 

gráfica e atributos físicos dos animais representados nas cartas, isolando propriedades 

concretas de cor, forma ou tamanho e comparando apenas dois objetos com base nessas 

propriedades. Além disso, o grupo de cartas restantes não refletia nenhum conceito 

unificado. Isso ocorre porque a criança ainda não desenvolveu um princípio geral unificado 

de operação, sendo assim não é capaz de construir uma categorial geral unificada, pois o 

fator determinante de seu critério de classificação é a percepção gráfica. 

Segundo Vygotsky (1991), existiriam dois tipos de classificação de objetos 

associados a diferentes idades: a categorização abstrata ou categorial e o pensamento 

concreto ou situacional.  Na classificação concreta, mais comumente observada nos 

resultados desta pesquisa, os sujeitos não separam os objetos em categorias lógicas, mas o 

incorporam a situações gráfico-funcionais extraídas do cotidiano e reproduzidas de 

memória. A operação lógico-verbal requerida para a abstração de certos aspectos do objeto 

não constitui a base psicológica desse tipo de classificação.  

Na classificação abstrata, o sujeito forma categorias distintas, selecionando objetos 

correspondentes a um conceito abstrato, independente de os objetos particulares serem ou 

não encontrados juntos alguma vez. A maneira de apresentação dos objetos, seu tamanho, 

cor e material são irrelevantes. A modalidade de classificação original implica pensamento 

verbal e lógico complexo que explora o potencial da linguagem para formular abstrações e 

generalizações e para selecionar atributos e subordiná-los a uma categoria geral. Deve-se 

notar que o pensamento categorial é bastante flexível. Os sujeitos passam prontamente de 

um atributo a outro e constroem categorias adequadas.  
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Esse segundo tipo de classificação não foi encontrado com frequência entre os 

sujeitos deste estudo, pois o desenvolvimento da formação de conceitos só é totalmente 

atingido na adolescência. Nessa etapa posterior, o adolescente não generaliza com base em 

suas impressões imediatas, mas isola certos atributos dos objetos e faz inferências sobre os 

fenômenos, ou seja, realiza uma análise através da síntese - estabelece um sistema 

taxonômico para subordinar diversos objetos a uma mesma categoria (esquema conceitual 

hierárquico expresso em graus de similaridade progressivamente maiores) (Vygostky, op. 

cit). 

As duas outras medidas de flexibilidade cognitiva citadas anteriormente exigem a 

manutenção de duas ou mais regras simultâneas que variam conforme a apresentação do 

estímulo (cor). Foram projetadas para avaliar a capacidade de mudar e manter um novo 

repertório de informações e envolve tanto a inibição de respostas previamente aprendidas 

quanto a combinação de estímulos. Esta condição de flexibilidade cognitiva apresentou 

notável variabilidade em todos os subgrupos pesquisados, com instabilidade no número de 

acertos globais e erros cometidos em todas as faixas etárias possivelmente indicando 

dificuldade em flexibilidade inclusive entre os mais velhos da amostra. 

Os resultados desta pesquisa indicam trajetória longa de desenvolvimento para essa 

função cognitiva, representada por uma curva ascendente de desempenho e pela ausência 

de pico em todas as faixas etárias. Esses achados sugerem que esta habilidade 

provavelmente acompanha os surtos de desenvolvimento e se consolida apenas anos mais 

tarde, na adolescência ou inicio da vida adulta. Mesma conclusão foi feita por Davidson et 

al. (2006) quando níveis de desempenho semelhantes aos dos adultos nessas habilidades 

não foram alcançados mesmo aos 13 anos de idade. Segundo Diamond (2013), 

dificuldades em tarefas de flexibilidade cognitiva são esperadas na faixa etária pesquisada, 

uma vez que esta habilidade requer e se baseia em outras habilidades executivas que 
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devem estar consolidadas na vida adulta, como é o caso do controle inibitório e da 

memória operacional. 

 Ressalta-se que as atividades citadas foram planejadas para crianças a partir de 7 

anos. Nesse sentido, a dificuldade dos pré-escolares era esperada e indica a maturação 

tardia da flexibilidade cognitiva. Essa condição de alternância também produziu os piores 

desempenhos em estudo realizado com bateria computadorizada de avaliação das FE 

(Davidson et al., 2006). Segundo o autor citado, até mesmo as crianças mais novas são 

capazes de armazenar informações em mente, inibir uma resposta dominante e combinar 

estas enquanto as regras permanecem constantes. Contudo, a habilidade de alternar entre 

regras, mesmo com a demanda mnemônica minimizada, possui progressão mais 

desenvolvimentista, alcançando níveis adultos de desempenho somente após os 13 anos. 

 

8.1.3 Principais estratégias de resolução empregadas 

Cabe destaque para a engenhosidade das estratégias de resolução dos pré-escolares 

diante da exigência de flexibilidade. Quando confrontadas com uma atividade 

cognitivamente desafiadora, as crianças encontraram estratégias para respondê-las. No 

caso das tarefas de flexibilidade cognitiva os pré-escolares da amostra utilizaram duas 

estratégias: a autoregulação por vocalização e a omissão de estímulos conflitantes. Já nas 

tarefas executivas de desenhos abstratos, as crianças mais novas utilizaram o pensamento 

concreto. 

Na existência de estímulos concorrentes, as crianças de 5-6 anos cometeram mais 

erros não corrigidos provenientes da estratégia de omitir uma das regras da atividade, 

principalmente presente na série Mudança pela maior demanda executiva que esta 

representa. Dito de outro modo, os erros cometidos pelos pré-escolares na atividade eram 

provenientes da estratégia de não nomear um dos estímulos, tampando-os com as mãos ou 
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nomeando apenas os estímulos brancos. Apesar da nítida dificuldade nas tarefas dessa 

natureza (lentidão para iniciar e concluir e necessidade de feedback constante dos 

avaliadores) apenas uma criança na faixa etária dos 5 aos 6 anos não concluiu a série 

Mudança. As demais foram capaz de concluir a atividade, produzindo quantidade de erros 

similar às demais faixas etárias. 

Outra estratégia empregada pelos pré-escolares durante as atividades de maior grau 

de dificuldade foi a autoregulação por vocalização. A autoregulação como estratégia de 

resolução também esteve presente na repetição contínua de instruções de atividades com 

estímulos conflitantes. Essa estratégia ocorreu, principalmente, nas séries Inibição e 

Mudança do subteste Conjunto de Respostas. Na série Inibição, as crianças deveriam 

nomear formas e setas usando o critério de oposição, neste caso era comum que as mesmas 

repetissem em mantra “quadrado é círculo e círculo é quadrado” durante boa parte da 

atividade. As crianças de cinco anos constantemente nomeavam por “bola” as formas 

circulares do caderno de estímulo dos subtestes AA e CR e detalhavam o direcionamento 

das setas como “apontam para cima” e “apontam para baixo”, mesmo imediatamente 

após o treino da atividade com os vocábulos círculo e cima/baixo, respectivamente. 

A estratégia de autoregulação por vocalização entre os pré-escolares também foi 

empregada para auxílio nas demandas de organização e planejamento. Em tarefas de 

desenho à mão livre de relógios analógicos, as crianças de 5-6 anos desenharam a partir de 

um sequenciamento em voz alta dos números em ordem crescente.  

Estudos recentes apontam a linguagem nos pré-escolares como um importante 

preditor de crescimento da memória de trabalho para informações verbais, capacidade 

associada teórica e empiricamente com a transição da autoregulação na infância. (Ezrine, 

2011; Fuhs & Day, 2011). Os resultados encontrados pelos autores do estudo citado 

sugerem que a participação das habilidades verbais (tanto expressivas quanto receptivas) 
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norteia o desenvolvimento das FE em pré-escolares, especialmente do discurso de 

autoregulação – considerado mecanismo primário para a condição de "prontidão escolar".  

A autoregulação tem um importante papel na programação e regulação do 

comportamento, sendo responsável pelas formas mais complexas do comportamento 

voluntário, selecionando as questões mais salientes, criando um plano de ação e 

monitorando o desempenho por meio da comparação com a intenção original (Tonietto et 

al., 2011). A estratégia de autoregulação é empregada evolutivamente pelas crianças que 

têm maior capacidade verbal e, consequentemente, são mais capazes de usar a vocalização 

para regular e planejar suas ações. Essa capacidade, por sua vez, impulsiona o 

desenvolvimento das FE nessa idade (Russell A Barkley, 2001). 

Esses dados analisados em conjunto com a estratégia de internalização apoiam as 

teorias de Luria e Vygotsky a respeito do papel da habilidade verbal no desenvolvimento 

da autoregulação. A linguagem, como hipotetizada por Vigostky, pode acelerar a 

internalização de estruturas de regras externas e é imprescindível para desenvolver 

habilidades de controle cognitivo, necessárias ao sucesso acadêmico. Luria (1961) 

estendeu a teoria de Vygotsky, aplicando mecanismos neurofisiológicos para o estudo da 

linguagem e da autoregulação. Para este neuropsicólogo, a palavra não é somente um 

instrumento de reflexo da realidade, é o meio de regulação da conduta.  

Os experimentos de Luria (op. cit) demostraram que a subordinação da ação da 

criança à instrução verbal do adulto desenvolve-se progressivamente. A primeira etapa da 

função reguladora da linguagem da criança (2-3 anos) é a capacidade de subordinação à 

instrução verbal do adulto. Para fortalecer o papel regulador da linguagem nessa etapa é 

preciso assinalar o objeto nomeado com gestos ou indicações, reforçando-os pela ação, 

permitindo que a criança fixe melhor e possa cumprir a tarefa corretamente. 

Posteriormente, a organização da conduta pela criança organizasse “de dentro para fora”, 
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ou seja, a regulação anteriormente feita pelos pais sob a forma de incitações e ordens 

verbais, mais tarde, passa a ser controlada pela própria criança, através da linguagem 

interiorizada. 

Em suma, Luria (1961) argumenta:  

Esta formação de discurso interno está intimamente ligada com o pensamento e 

leva a um novo e especificamente humano estágio de desenvolvimento. A 

análise verbal da situação representa um papel importante no estabelecimento de 

novas conexões. A criança se orienta através dos sinais dados por seus pais, com 

a ajuda das regras que ele verbalmente formula para si mesma; esta abstração e 

generalização é função do discurso e media a estímulos sobre a criança, 

transformando o processo de elaboração de conexões temporárias para o 

complexo e mais alto sistema de autoregulação (Luria, 1961, p.96). 

 

Segundo Vygotsky (1998), esse processo de internalização ocorre somente quando 

a criança torna-se capaz de compreender que os signos externos são dotados de significado. 

Esta compreensão representa o salto fundamental para o pensamento simbólico. 

Experimentos com crianças, descritos por  Vygotsky (1998; 1991) evidenciam que a fala 

egocêntrica apresentada pelo pré-escolar, enquanto busca solucionar um problema, adquire 

caráter de planejamento, visando atingir um objetivo específico, função essencialmente 

executiva. 

A capacitação especificamente humana para a linguagem habilita as crianças a 

providenciarem instrumentos auxiliares na solução das tarefas difíceis, a superar 

a ação impulsiva, a planejar uma solução para um problema antes de sua 

execução e a controlar seu próprio comportamento (Vygotsky, 1998, p.38). 

 

Outra estratégia foi empregada na nomeação de relógios com e seu o auxílio de 

números (Figura 18). Até os sete anos de idade, os participantes da amostra que não 
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conseguiram decodificar os horários dos relógios analógicos, sejam eles com ou sem 

números. Diante dessa dificuldade, empregaram estratégias de nomeação do número do 

item, presente abaixo dos relógios (p.ex. ao serem indagados acerca do horário do relógio 

do item 5, eles responderam que o mesmo indicava cinco horas e, da mesma forma, no 

item 6, seis horas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Subteste Relógios no Caderno de Estímulos. Itens 5 e 6: leitura do relógio sem 

auxílio de números (A). Itens 7 e 8: leitura de relógios com auxílio de números. 

 

O primeiro registro de nomeações dessa natureza ocorreu nas avaliações-piloto e os 

avaliadores continuaram a atividade esclarecendo que o número observado pelas crianças 

correspondia apenas ao item da atividade, retornando ao caderno de estímulos e indicando 

os itens anteriores. Aos participantes foi dada uma segunda tentativa de respostas, dessa 

A 

B 
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vez com os itens cobertos por anteparo. Mesmo após a intervenção citada, as respostas das 

crianças entre cinco e seis anos de idade eram o número do item da atividade. 

Nesta mesma atividade, as crianças de 7-8 anos produziram erros qualitativamente 

diferentes. Quando questionadas acerca do horário de um relógio analógico, com 

frequência elas faziam a leitura literal dos ponteiros, respondendo a hora de acordo com os 

números indicados pelos ponteiros (sem codificação). Se o relógio apresentado estivesse 

marcando 11:10 (onze horas e dez minutos), as crianças respondem “onze horas e dois 

minutos” ou “duas horas e onze minutos”. Essa estratégia sugere que não há conhecimento 

prévio que os números indicam intervalo progressivo de cinco minutos, devendo ser 

convertidos para leitura do horário exato, nem tampouco que o ponteiro menor indica as 

horas e o maior indica os minutos.  

O pensamento concreto como mediador da execução dos subtestes também esteve 

nos desenhos produzidos na avaliação. As crianças de 5-6 anos identificavam seus 

desenhos abstratos, relacionando-os com desenhos do cotidiano. Foram registrados 

relógios no formato de personagens de animações infantis e reproduções de personagens na 

folha em branco (Figura 20). 
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Figura 19. Representações de relógios desenhados por crianças de cinco anos (item 1 do 

subteste Relógios). Relógio desenhado no pulso de desenho animado (A) Relógio 

representado na parede da sala-de-aula (B). 

 

Além disso, a quantidade de números no relógio reproduzido avançava ou 

retrocedia aos doze números esperados. Caso a instrução fosse “desenhe um relógio 

indicando onze horas e dez minutos”, o relógio desenhado possui números de 1 a 10. Se a 

indicação fosse de transformar um relógio digital indicando 07:30 (sete horas e trinta 

minutos), a reprodução analógica, com frequência, indicava números de 1 a 30 (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Reproduções de relógios analógicos feitas por diferentes faixas etárias (item 1 

do subteste Relógios).  Números e letras são representados aleatoriamente e extrapolam o 

contorno do relógio (A – 05 anos). Representação de números e letras no interior do 

contorno (B – 05,6 anos). Números espelhados e numerosos para representar os minutos (C 

– 6,6 anos). Distribuição proporcional dos números desenhados e ancoragem dos números 

em cruz (D – 8,6 anos). 
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Com frequência, a junção dos cinco pontos dispostos em matriz representava uma 

“bandeira” ou letras do alfabeto. Quando a criança desenhava a partir dessa estratégia, 

persistia desse modo por algum tempo antes de desistir ou até os avaliadores esclarecerem 

que os desenhos poderiam ser feitos pela união de quaisquer pontos. Se não geravam 

desenhos a partir de critérios concretos, as crianças pré-escolares criavam um padrão no 

ligamento dos pontos e o repetiam até o final da atividade (erro perseverativo). 

 Nas crianças de sete e oito anos, observou-se uma estratégia diferente de 

composição ou decomposição da forma. Essas crianças ligavam os pontos de modo a 

produzir um quadrado ou iniciavam pelo desenho de um quadrado ligando os quatros 

pontos dos extremos da matriz e, na sequencia, decompunham-no. 

Com frequência os resultados desta pesquisa apontam desempenho inferior dos pré-

escolares (5 e 6 anos) em comparação com os outros subgrupo. Isso pode ser justificado 

pela relativa indeferenciação das funções executivas na primeira infância. Segundo Visu-

Petra, Cheie, Benga, & Miclea (2012), as FE tornam-se mais modulares com a idade, o que 

corrobora teorias do funcionamento do córtex pré-frontal nos primeiros anos de vida, as 

quais afirmam que há mudança na ativação dessa área, tornando-se menos difusa e mais 

focal em um processo idade-dependente de “frontalização”. 

Os estudos de desenvolvimento corroboram incremento progressivo das funções 

executivas em toda a infância e adolescência, coincidindo com surtos de crescimento do 

córtex pré-frontal e projeções neurais associadas (Anderson & Reidy, 2012; Davidson et 

al., 2006; A. Diamond, 2002). Recentes análises de tendências desenvolvimentais 

comprovam o surto de desenvolvimento na faixa etária de 5 a 9 anos, seguido por uma 

desaceleração no ritmo de desenvolvimento na adolescência. Avaliações neurocognitivas 

extensas indicam performances de pico de funções cognitivas aos 14 a 16 anos, porém o 
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mesmo perfil só é alcançado após os 16 anos para funções executivas, memória verbal e 

desempenho visuoespacial (Korkman et al., 2013). 

Outra possibilidade de explicação para esse resultado é a variável linguagem 

subjacente a todas as tarefas do NEPSY. Desse modo, segundo os autores, as crianças mais 

velhas e com melhores habilidades linguísticas compreendem melhor as instruções e 

mantêm mais facilmente as regras durante a execução das atividades. Também nota-se 

influência das habilidades linguísticas no refinamento das estratégias empregadas durante a 

execução das atividades. Estas são mais elaboradas e mais eficazes entre as crianças mais 

velhas da amostra, tanto pelo avanço neurodesenvolvimental esperado quanto pela 

capacidade de dar sentido às tarefas propostas.  
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9. Considerações Finais 

 

O objetivo geral do presente estudo foi estabelecer o perfil desenvolvimental típico 

de componentes executivos em crianças de cinco a oito anos. Os resultados normativos 

evidenciam que o desempenho das crianças em tarefas executivas melhora com a idade de 

modo significativo, estando em conformidade com as teorias em Neuropsicologia do 

Desenvolvimento.  

Não foram encontrados efeitos significativos da variável Sexo sobre o desempenho 

dos participantes, assim como não foi identificado efeito de interação significativa entre as 

variáveis independentes, o que sugere que o desempenho nas atividades propostas depende 

mais fortemente de uma única variável explicativa, a saber, a idade da criança. Com 

relação à diferença de desempenho entre escola pública e escola particular, ressalta-se que 

foram identificadas diferenças significativas na comparação entre os desempenhos destes 

subgrupos, em prol das escolas particulares, nas tarefas que avaliam flexibilidade 

cognitiva, fluência e controle inibitório – CR erros de omissão/ FD total de acertos/ IR total 

de erros - Mudança – erros).  

Correlações significativas entre todos os subtestes sugerem que as habilidades 

avaliadas fazem parte da mesma função superior, as FE. Identificou-se força de correlação 

moderada apenas entre os subtestes que avaliam habilidades executivas relacionadas 

hierarquicamente (ex.: atenção seletiva e controle inibitório; fluência pictórica e 

fonológica; controle inibitório motor e cognitivo, etc). Tais achados corroboram as teorias 

de processamento múltiplo das FE - teorias integradoras que postulam as FE não como 

uma função unitária específica e sim um conjunto de habilidades distintas e interligadas. 

Foi possível identificar dois picos de desenvolvimento a partir da segregação dos 

subgrupos da pesquisa, diferenciados a partir de intervalo de seis meses: diferença 
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significativa entre os subgrupos de crianças de 5 anos e 5 1/2 em atenção seletiva auditiva 

e controle inibitório cognitivo, com melhor desempenho para estas últimas em ambas as 

habilidades. As demais habilidades avaliadas possuem relativa homogeneidade no 

intervalo de tempo adotado, com ganhos significativos identificados em intervalos de 

tempo maiores. Esse resultado sugere a segmentação de seis meses especialmente para 

pesquisas que objetivem avaliar controle inibitório e autoregulação em pré-escolares. 

Também apontam relativo paralelismo (ou sincronia) das trajetórias de desenvolvimento 

das habilidades executivas pesquisadas durante os primeiros anos de vida.  

Em virtude da normatização brasileira em andamento do NEPSY-II - instrumento 

desta pesquisa, a maioria dos estudos comparativos empregados na discussão empregam 

variadas tarefas e testes neuropsicológicos na avaliação das FE. Outro obstáculo para a 

análise comparativa dos achados refere-se à escassez de pesquisas com crianças de 

desenvolvimento típico, confirmado em revisão sistemática da literatura (Barros & Hazin, 

2013), especialmente estudos que avaliem a primeira e segunda infância.  

Pode-se apontar enquanto limitações do estudo a estreita faixa etária (5 a 8 anos) 

adotado e o delineamento transversal do projeto de pesquisa. Tais escolhas metodológicas 

dificultaram a determinação de uma sequência temporal das trajetórias de desenvolvimento 

das habilidades executivas pesquisadas, contudo possibilitou alcançar os objetivos deste 

estudo, quais sejam traçar um perfil executivo através de análise pormenorizada do 

desempenho das crianças, indicando sutis, mas significativas, diferenças de desempenho na 

faixa etária adotada.   

Não obstante, os dados evolutivos de uma população com desenvolvimento típico 

podem auxiliar a traçar o perfil evolutivo de diversos distúrbios do desenvolvimento e 

neuropsiquiátricos infantis contribuindo para uma melhor delimitação do prognóstico e 

auxiliando na escolha de estratégias terapêuticas mais eficazes. Além disso, a 
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caracterização do desenvolvimento das FE na infância pode auxiliar na identificação de 

fatores preditivos do desempenho futuro em diversas áreas, como a leitura e a escrita, as 

habilidades aritméticas. 

Pesquisas longitudinais futuras podem ampliar a faixa etária abarcada neste estudo, 

investigando o curso desenvolvimental das habilidades executivas até a vida adulta e, da 

mesma forma, investigando o início do desenvolvimento das FE nos pré-escolares mais 

jovens (3 e 4 anos). Estudos que comparem o perfil executivo típico retratado nesta 

pesquisa com diferentes quadros patológicos também são relevantes, sobretudo aqueles 

destinados à orientar intervenções.  

Ressalta-se a relevância de estudos que avaliem a emergência das FE. Atualmente 

as habilidades executivas analisadas por essa pesquisa são apontadas como preditores de 

sucesso escolar e preparação para alfabetização, inclusive sendo considerados mais 

fidedignos do que o coeficiente de inteligência (QI) ou o nível de leitura e raciocínio 

matemático. Por essa razão, pesquisas dessa natureza tem o potencial de traçar 

intervenções precoces que auxiliem tanto no desenvolvimento das FE como na 

consolidação de outras funções cognitivas subjacentes.  
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética 
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APÊNDICE A – Tabela-síntese dos subtestes utilizados 

 

Subtestes Idade 
Habilidades Executivas 

Avaliadas* 
Descrição 

 

 

Atenção 

Auditiva e 

Conjunto de 

Respostas  

 

 

5-16 

 

7-16 

 

 

Atenção Seletiva 

(auditiva) e Controle 

Inibitório 

 

Esse subteste possui duas partes: na primeira delas 

a criança ouve uma série de palavras e toca o 

círculo apropriado quando ouve a cor-estímulo. No 

Conjunto de Respostas a criança aprende novas 

instruções que exigem a inibição da tarefa 

preponderante e responder corretamente à estímulos 

contrastantes. 

 

 

 

Classificação 

de Animais 

 

 

 

7-16 

 

 

 

Flexibilidade Cognitiva 

 

Esse subteste foi desenvolvido para avaliar a 

habilidade de formular conceitos básicos, formular 

categorias e mudar conceitos em contextos 

diferentes. A criança recebe 8 cartões coloridos 

com figuras de animais e paisagens e é instruída a 

fazer dois grupos de quatro cartas em um tempo 

limite de 6 minutos, separando os cartões de acordo 

com uma categorização autoiniciada. 

 

 

Estátua 

 

 

3-6 

 

 

Controle Inibitório 

 

A criança deve manter a posição do corpo com 

olhos fechados durante um período de 75 segundos 

e inibir comportamentos em resposta a estímulos 

distratores produzidos pelo avaliador durante a 

tarefa. 

 

Fluência em 

Desenhos 

 

 

5-12 

 

 

Flexibilidade Cognitiva, 

Organização e 

Planejamento 

 

A criança é instruída a criar desenhos originais de 

maneira rápida através conectando pontos 

estruturados e aleatórios em linha reta (1 minuto 

por categoria). 

 

 

Inibindo  

Respostas 

 

 

 

5-16 

 

 

Atenção Seletiva 

(visual) e Controle 

Inibitório 

 

 

Este subtestes possui três partes: inicialmente o 

examinando deve olhar para formas geométricas e 

nomeá-las corretamente; logo após deve nomear a 

forma inversa, por fim, deve nomear a forma 

correta ou oposta dependendo da cor da forma ou 

seta. 

 

 

Produzindo 

Palavras 

 

 

3-16 

 

 

Fluência  

(verbal e semântica) 

 

Esse subteste de geração de palavras divide-se em 

duas etapas. Na primeira, o examinando deve 

evocar palavras de acordo com categorias 

semânticas (animais, comida ou bebida). A segunda 

etapa é a geração fonológica de palavras com as 

letras iniciais S e F. 

 

 

Relógios 

 

 

7-16 

 

 

Organização e 

Planejamento 

 

Esse subteste divide-se em várias atividades de 

nível de complexidade decrescente. Parte da 

construção de um relógio com números e ponteiros 

até o reconhecimento das horas a partir de um 

estímulo visual. 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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APÊNDICE C – Médio do desempenho (desvio-padrão) dos participantes em cada subteste em função da idade  

 

Tabela 5.  

Média de acertos e erros (desvio-padrão) nos subtestes agrupados por idade 

Subtestes 

Idade 

AA CR CA EST FD IR PP REL 

Acertos 
Erros 

ação 
Acertos 

Erros 

ação 
Acertos Acertos Acertos 

Erros 

(Nomeação) 
Erros 

(Inibição) 

Erros 

(Mudança) 

Acertos 

(Semântica) 

Acertos 

(Letra Inicial) 
Acertos 

5 anos 
21,6 

(±6,32) 

2,3 

(±0,76) 

20,4 

(±9,93) 

5,1 

(±1,1) 

1,3 

(±1,25) 

21,67 

(±1,80) 

7,11  

(±1,20) 

5,67 

(±0,91) 

14,00 

(±2,23) 

13,67 

(±3,11) 

15,70 

(±1,62) 

2,30 

(±0,44) 

13,80 

(±3,19) 

5,6 anos 
27,3 

(±3,68) 

2,1 

(±1,11) 

30,1 

(±3,98) 

4,6 

(±1,24) 

2,1 

(±1,52) 

23,90 

(±1,50) 

11,20 

(±1,70) 

2,78 

(±0,84) 

8,11 

(±2,11) 

10,78 

(±1,63) 

17,60 

(±2,07) 
4,20 

(±1,52) 

28,40 

(±4,62) 

6 anos 
24,5 

(±4,81) 

1,8 

(±0,71) 

26,2 

(±6,19) 

6 

(±2,07) 

2,2 

(±1,39) 

25,70 

(±1,38) 

12,60 

(±1,30) 

4,56 

(±1,36) 

12,00 

(±2,38) 

14,89 

(±2,33) 

16,30 

(±1,94) 
2,70 

(±0,88) 

30,90 

(±3,52) 

6,6 anos 
26,7 

(±2,98) 

2,1 

(±1,09) 

25,4 

(±8,04) 

4,8 

(±1,40) 

2,0 

(±1,82) 

26,40 

(±,147) 

13,20 

(±2,03) 

5,70 

(±1,49) 

10,80 

(±2,78) 

14,70 

(±2,29) 

19,10 

(±1,62) 
5,20 

(±1,05) 

38,70 

(±3,27) 

7 anos 
28,7 

(±1,56) 

1,2 

(±0,38) 

26,9 

(±6,00) 

5,3 

(±1,64) 

2,2 

(±1,61) 

28,60 

(±0,88) 

16,50 

(±1,99) 

3,70 

(±0,98) 

8,90 

(±2,79) 

12,70 

(±2,11) 

23,20 

(±1,87) 
7,30 

(±1,43) 

47,80 

(±4,58) 

7,6 anos 
28,1 

(±1,59) 

1,2 

(±0,38) 

31,2 

(±3,52) 

4,00 

(±1,00) 

3,0 

(±1,63) 

27,60 

(±1,28) 

15,00 

(±1,41) 

4,70 

(±1,21) 

8,30 

(±2,45) 

14,40 

(±1,79) 

24,80 

(±2,52) 
10,90 

(±2,20) 

51,40 

(±1,47) 

8 anos 
26,8 

(±3,58) 

0,3 

(±0,21) 

32,5 

(±2,67) 

1,7 

(±0,61) 

3,3 

(±2,11) 

27,30 

(±0,97) 

16,60 

(±2,44) 

2,40 

(±0,88) 

7,60 

(±2,21) 

14,40 

(±2,16) 

21,30 

(±1,86) 
9,20 

(±1,53) 

39,00 

(±4,82) 

8,6 anos 
26,6 

(±1,64) 

0,3 

(±0,21) 

31,3 

(±3,62) 

1,9 

(±0,37) 

4,2 

(±1,29) 

29,50 

(±0,26) 

15,80 

(±1,62) 

2,56 

(±0,95) 

9,00 

(±1,90) 

15,22 

(±2,75) 

20,30 

(±1,49) 
9,00 

(±1,35) 

56,80 

(±5,54) 


