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As funções executivas referem-se a um conjunto de habilidades que são 

necessárias para o desenvolvimento cognitivo e metacognitivo do indivíduo. 

Essas habilidades como inibição, flexibilidade cognitiva, memória de trabalho 

organização, entre outras, são importantes para direcionar o indivíduo para o 

sucesso de suas atividades pessoais, sociais e profissionais, auxiliando-o em 

sua tomada de decisões e planejamento para o futuro (Dias & Seabra, 2013). 

Pelo fato das funções executivas terem impacto na vida pessoal, social e 

profissional dos indivíduos, essas habilidades quando estimuladas 

precocemente, como por exemplo, na fase pré-escolar, são preditores para a 

aprendizagem significativa e posteriormente uma vida adulta de sucesso e 

almejadas de recursos positivos (Dias & Seabra, 2013). Por isso é importante 

avalia-las em fases tão precoces, para que se possa desenvolver estratégias 

de intervenção (Trevisan, 2010). 

Tendo em vista a importância da avaliação das funções executivas em 

crianças pré-escolares (Trevisan, 2010), o objetivo do presente estudo foi 

avaliar funções executivas em pré-escolares, especificamente, memória 

operacional e inibição.   

Método 

Participaram da pesquisa 32 crianças, sendo 17 do sexo masculino e 15 do 

sexo feminino, com idades entre 4 e 5 anos, regularmente matriculadas no pré I 

e II de uma escola particular da região metropolitana do Estado de São Paulo. 

Foram incluídas crianças cujos responsáveis autorizaram a participação no 

estudo e excluídas aquelas que rebaixamento intelectual de acordo com 

Resultado Padrão de Idade (RPI) < 70 na Escala de Maturidade Mental 

Colúmbia.  

Escala de Maturidade Mental Colúmbia (EMMC): avalia a aptidão geral de 

raciocínio fluido de crianças entre 3 anos e 6 meses a 9 anos e 11 meses de 

idade (Alves & Duarte 2001).  

Bloco de Corsi (BC): Avalia memória visual de curto prazo e memória de 

trabalho, especificamente o componente do esboço visoespacial. (Lezak, 

1995). 

Tarefa Span de Dígitos (TD): Avalia memória auditiva de curto prazo e memória 

de trabalho, especificamente o componente da alça fonológica. (Natale et al., 

2008). 



Teste de Stroop Semântico (TSS): O TSS avalia a habilidade de controle 

inibitório. O teste é computadorizado no qual são registrados acertos, erros, 

ausência de resposta e tempo de reação (Trevisan, 2010). 

Desenvolvimento  

O presente trabalho foi autorizado pelo Comitê de Ética e Pesquisa. O Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido foi entregue e assinado pela responsável 

pela instituição e pelos responsáveis pelas crianças. As avaliações foram 

individualizadas, ocorrendo em três encontros com cada criança, conforme 

combinado previamente com a instituição de modo a não comprometer as 

atividades. No primeiro encontro foi aplicada a EMMC, no segundo o TSS e, 

por fim, no terceiro encontro o BC e o TD com duração de cerca de 10 a 15 

minutos por encontro. Foi realizada análise de correlação de Pearson entre os 

desempenhos nos diferentes instrumentos e ANOVA para comparação entre 

meninos e meninas.  

Resultados 

Primeiramente foram verificados os desempenhos nas diferentes provas. A 

Tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas da amostra de acordo com cada 

instrumento.  

Tabela 1. Estatísticas descritivas referentes ao desempenho nos testes de 

funções executivas.  

  Média 

Desvio-

padrão Mínimo Máximo 

Corsi Ordem Direta 3,50 1,95 0 7 

Corsi Ordem Inversa 1,28 1,35 0 4 

Corsi Total 4,78 2,85 0 10 

Dígitos Ordem Direta 6,50 3,03 0 13 

Dígitos Ordem Inversa 1,13 1,50 0 4 

Digitos Total 7,63 3,94 0 15 

Stroop Parte 1_escore 0,83 0,13 0,56 1,00 

Stroop Parte 1_Tempo de Reação 1,324 0,546 0,745 2,854 

Stroop Parte 2 _escore 0,70 0,34 0,00 1,00 

Stroop Parte 2_Tempo de Reação 1,678 0,535 0,527 2,888 

Stroop interferência_escore -0,13 0,37 -1,00 0,38 

Stroop interferência_Tempo de 0,341 0,732 -1,137 1,662 



reação 

  Conforme os dados apresentados na Tabela 1, observa-se que tanto no 

Corsi quanto no Dígitos, as crianças apresentaram maiores escores na ordem 

direta em relação à ordem inversa. No TSS a média de acertos nos itens foi 

maior na parte 1 em relação à parte 2, com aumento no tempo de reação.  

 Em seguida foi realizada a correlação entre os desempenhos nos testes. 

Não foram observadas correlações significativas entre o TSS e as tarefas de 

memória de trabalho. Por outro lado, foram observadas correlações positivas, 

significativas e de magnitude variando de moderada a alta entre Blocos de 

Corsi e Dígitos. Estes resultados encontram-se descritos na Tabela 2.  

Tabela 2. Correlação entre o desempenho no Corsi e no Dígitos.  

  Dígitos_ordem 

direta 

Dígitos_ordem 

inversa 

Dígitos_Total 

Corsi_ordem direta 0,64** 0,48** 0,68** 

Corsi_ordem inversa 0,66** 0,76** 0,79** 

Corsi_Total 0,75** 0,69** 0,84** 

**Correlação é significativa ao nível de 0,001.  
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