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RESUMO 
O presente estudo define-se como experimental e pretende verificar a relação entre as 

Dificuldades de Aprendizagem e a eficácia do Processamento da Informação ao nível da 

Atenção, da Memória e do Tempo de Reacção de Escolha. A amostra é constituída por 58 

crianças e jovens com idades compreendidas entre os 10 e os 14 anos (11,9±1,3), dividida em 

grupo experimental e grupo de controlo. Do grupo experimental fazem parte 29 crianças e 

jovens com Dificuldades de Aprendizagem, 18 do sexo masculino e 11 do sexo feminino; o 

grupo de controlo é constituído por 29 crianças, 18 do sexo masculino e 11 do sexo feminino. O 

instrumento utilizado para a avaliação da Atenção nas vertentes da velocidade atencional, da 

exactidão atencional e da resistência à fadiga atencional, foi o Teste de Toulouse-Pierón 

(1982). Para a avaliação da memória recorreu-se ao Teste de Memória Visual de Menvis-A. A 

Velocidade de Reacção de Escolha, nas vertentes de tempo de reacção de escolha, respostas 

erradas, respostas omissas e respostas omissas erradas, foi obtida através da utilização do 

Polirreacciómetro Electrónico (Costa e Alves, 1990). Os resultados foram analisados em função 

do grupo, do sexo e da idade. Os procedimentos estatísticos utilizados compreenderam a 

estatística descritiva (média e desvio-padrão) e a estatística inferencial (teste t de Student e 

teste de Mann-Whitney); o nível de significância foi estabelecido em p≤0,5. Os principais 

resultados do demonstraram que: (i) No teste de memória visual, o grupo experimental 

apresentou um resultado significativamente, no geral e em cada sexo. (ii) Na velocidade 

atencional, o grupo experimental apresentou resultado inferiores ao grupo de controlo, com 

diferenças estatisticamente significativas no sexo masculino. (iii) Na exactidão atencional o 

grupo experimental apresentou um resultado significativamente superior ao grupo de controlo 

(pior desempenho), quando comparado por grupo e em cada sexo. (iv) Na resistência à fadiga, 

o grupo experimental apresentou um resultados significativamente inferior ao grupo de 

controlo, no geral, em cada sexo e em alguns grupos de idade. (v) O tempo de reacção de 

escolha não registou diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. (vi) O número 

de respostas erradas foi significativamente superior no grupo experimental, apenas em função 

do grupo. (vii) O número de respostas omissas foi significativamente superior no grupo 

experimental no geral, em cada sexo e, entre os grupos, em alguns grupos de idade. (viii) O 

número de respostas omissas erradas não revelou diferenças estatisticamente significativas 

entre os dois grupos. Os resultados do presente trabalho sugerem, como principal conclusão, 

um défice no Processamento da Informação das crianças e jovens com Dificuldades de 

Aprendizagem, manifestado por um défice de eficácia ao nível da Memória, da Atenção e da 

Velocidade de Reacção de Escolha. 

 

 

Palavras-Chave: DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM; PROCESSAMENTO DA 

INFORMAÇÃO; ATENÇÃO; MEMÓRIA; TEMPO DE REACÇÃO DE ESCOLHA. 
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ABSTRACT 
 

The present study is by definition experimental and aims at testing the relationship 

between Learning Disabilities and the efficiency of the Information Processing at the following 

levels: Attention, Memory, and Choice Reaction Time. The sample is comprised of 58 children 

and young people in the age bracket 10-14 (11,9±1,3), and was divided in experimental group 

and control group. The experimental group is comprised of 29 children and young people with 

Learning Disabilities, of which 18 are male and 11 female; the control group is comprised of 29 

children, of which 18 are male and 11 female. The Toulouse-Pierón Test (1982) was the 

instrument used to assess Attention in the following fields: speed, accuracy and resistance to 

monotony. The Menvis-A Visual Memory Test was used to assess memory. The data regarding 

Choice Reaction Speed in the subfields choice reaction time, wrong answers, omitted answers 

and wrong omitted answers was collected by means of the Electronic Polireactionometer 

(Polirreaccionómetro Electrónico, Costa e Alves, 1990). The results were analysed according to 

group, sex and age. The statistical procedures comprised Descriptive Statistics (mean and 

standard deviation) and Inferential Statistics (Student t-test and Mann-Whitney test); the 

relevance level was established at p≤0,5. The main results prove that: (i) In the Visual Memory 

Test, the experimental group presented significantly lower results, both in general and in each 

sex. (ii) As regards attentional speed, the experimental group presented lower results than the 

control group, with significant statistical difference in males. (iii) As regards attentional accuracy, 

the experimental group revealed higher results than the control group (poor performance), when 

compared by group and sex. (iv) As for the resistance to monotony, the experimental group 

revealed significantly lower results when compared to the control group, in each sex and in 

some age brackets. (v) The Choice Reaction Time did not reveal any significant statistical 

differences between the two groups. (vi) The number of wrong answers was considerably 

higher in the experimental group, but only in function of the group. (vii) The number of omitted 

answers was considerably higher in the experimental group, each sex in general, and, in group 

comparison, in certain age brackets. (viii) The number of wrong omitted answers did not reveal 

any relevant statistical difference that separates both groups. The results of the present study 

suggest the main conclusion that there is a deficit in the Information Processed by children and 

young people with Learning Disabilities, substantiated by a deficit in Memory, Attention and 

Choice Reaction Speed. 

 

 

Keywords: LEARNING DISABILITIES; INFORMATION PROCESSING; ATTENTION; 

MEMORY; CHOICE REACTION TIME. 
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RÉSUMÉ 
 

 Cette étude peut être définie comme expérimentale et prétend vérifier la relation entre 

les Difficultés d’Apprentissage et l’efficacité du Traitement de l’Information au niveau de 

l’Attention, de la Mémoire et du Temps de Réaction de Choix. L’échantillon est composé de 58 

enfants et adolescents âgés de 10 à 14 ans (11,9 ± 1,3) et est divisé en groupe expérimental et 

en groupe de contrôle. 29 enfants et adolescents ayant des difficultés d’Apprentissage, 18 du 

sexe masculin et 11 du sexe féminin font partie du groupe expérimental ; le groupe de contrôle 

étant, lui aussi, constitué de 29 enfants, 18 du sexe masculin et 11 du sexe féminin. Le Test de 

Toulouse-Pierón (1982) a été l’instrument utilisé pour évaluer l’Attention dans les aspects de la 

vitesse attentionnelle, de l’exactitude attentionnelle et de la résistance à la fatigue 

attentionnelle. Pour évaluer la mémoire, nous avons eu recours au Test de Mémoire Visuelle du 

Menvis-A. La Vitesse de Réaction de Choix, dans les aspects de temps de réaction de choix, 

réponses fausses, réponses omises et réponses omises fausses, a été obtenue grâce à 

l’utilisation du Polyréactiomètre Electronique (Costa e Alves, 1990). Les résultats ont été 

analysés en fonction du groupe, du sexe et de l’âge. Les procédures statistiques utilisées ont 

inclus la statistique descriptive (moyenne et écart type) et la statistique inférentielle (test t de 

Student et test de Mann-Whitney); le niveau de signifiance étant établi en p ≤ 0,5. Les 

principaux résultats ont démontré que : (i) au test de mémoire visuelle, le groupe expérimental a 

présenté un résultat significativement inférieur, et cela, en général et pour chaque sexe ; (ii) 

pour la vitesse attentionnelle, le groupe expérimental a présenté des résultats inférieurs à ceux 

du groupe de contrôle, avec des différences statistiquement significatives pour le sexe 

masculin; (iii) pour l’exactitude attentionnelle, le groupe expérimental a présenté des résultats 

inférieurs à ceux du groupe de contrôle (accomplissement moindre), quand ils sont comparés 

par groupe et pour chaque sexe; (iv) pour la résistance à la fatigue, le groupe expérimental a 

présenté un résultat significativement inférieur à celui du groupe de contrôle, et cela, en 

général, pour chaque sexe et dans certains groupes d’âge; (v) le temps de réaction de choix n’a 

pas enregistré de différences statistiquement significatives entre les groupes; (vi) le nombre de 

réponses fausses a été significativement supérieur dans le groupe expérimental, et cela juste 

en fonction du groupe; (vii) le nombre de réponses omises a été significativement supérieur 

dans le groupe expérimental, et cela, en général, pour chaque sexe, et, entre les groupes, dans 

certains groupes d’âge; (viii) Le nombre de réponses omises fausses n’a pas révélé de 

différences statistiquement significatives entre les deux groupes. Les résultats de ce travail 

suggèrent, comme conclusion principale, un déficit dans le Traitement de l’Information des 

enfants et des adolescents ayant des Difficultés d’Apprentissage, manifesté par un déficit 

d’efficacité au niveau de la Mémoire, de l’Attention et de la Vitesse de Réaction de Choix. 

 

Mots-clés : DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE ; TRAITEMENT DE L’INFORMATION ; 

ATTENTION ; MÉMOIRE ; TEMPS DE RÉACTION DE CHOIX. 
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11..11..  EENNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  EE  JJUUSSTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  TTEEMMAA    
 

A sociedade em que vivemos rege-se por princípios de competição e de 

afirmação individual, essenciais para a sobrevivência social. Neste contexto, 

não há lugar para quem não consiga acompanhar o ritmo acelerado da 

evolução da sociedade, adaptando-se às suas constantes mudanças.  

 A Escola, enquanto instituição formadora dos futuros cidadãos, 

encontra-se no centro de todo o sistema social e, ao mesmo tempo, no centro 

de todas as contradições. Se é verdade que a Escola é para todos, que deve 

estar apta a responder à diversidade de alunos que acolhe, configurando a 

Escola Inclusiva, é igualmente verdade que os alunos que não acompanham o 

ritmo de aprendizagem desejado, são progressivamente colocados “à margem” 

dos colegas. A partir do momento em que esses alunos são rotulados, estão 

igualmente a receber uma carga psicológica e emocional de fracasso em 

relação ao seu desempenho escolar, que poderá contribuir para o lento 

desenvolvimento de um sentimento de aversão à escola, o qual poderá resultar 

no seu abandono, hipotecando todo um projecto de vida. Multiplicado por 

milhares de alunos, este processo contribui para o agravamento do famigerado 

Insucesso Escolar, um fenómeno que alastra pelas escolas portuguesas e que 

conduz o nosso país para a cauda da alfabetização da Europa. Enquanto isso, 

todas as tentativas para a sua solução parecem condenadas ao fracasso, 

talvez por não passarem disso mesmo – tentativas, medidas avulsas que são, 

num determinado contexto social, temporal ou cultural, consideradas as mais 

adequadas. 

Portugal tem a taxa de Insucesso Escolar mais elevada da Europa – 

cerca de 11% no 1º Ciclo do Ensino Básico, 14% no 2º ciclo e 42% no Ensino 

Secundário (IGE, 2001). As tentativas de inverter esta tendência têm sido 

várias, mas os resultados tardam a aparecer. Este é, de facto, um fenómeno 

escolar e social de causas complexas, pelo que qualquer tentativa para a sua 

resolução terá de se desenvolver, igualmente, numa perspectiva 

multidimensional e fundamentalmente, continuada. O êxito escolar afigura-se 

uma condição necessária ao bem-estar de todos – Aluno, Escola, Família, 

Sociedade – e o insucesso escolar é muitas vezes sinónimo de insucesso 

social, pois sem as aquisições escolares, não é possível participar activamente 
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no progresso da sociedade (Fonseca, 1999). Nessa medida, importará reflectir 

sobre esta questão: o insucesso escolar constitui uma condição inerente à 

criança, ou resulta da pressão colocada pela Escola/Sociedade e, portanto, de 

causas exclusivamente sociais?  

 

É um facto assumido por natural, que o desenvolvimento equilibrado da 

criança é influenciado por factores como o meio social, o ambiente familiar, o 

nível económico, cultural e outros. Antes de iniciar a aprendizagem da leitura e 

da escrita, a criança apresenta um conjunto de experiências prévias, que se 

reflectem no seu grau de desenvolvimento nos domínios da psicomotricidade, 

da linguagem falada, da sua capacidade de processamento da informação 

(Fonseca, 1999). Este conjunto de aspectos constitui um perfil que deve ser 

conhecido pelo professor, na medida em que lhe permitirá entender melhor o 

processo de aprendizagem da criança, identificando factores e causas que 

podem constituir uma ajuda fundamental em todo o seu percurso escolar.  

Desta forma, todas as crianças apresentam potenciais diferentes no 

início da aprendizagem, e estes devem ser conhecidos e considerados pela 

Escola, no sentido de atenuar as diferenças e não de as acentuar, como se 

verifica na maioria das vezes. Esta parece ser uma medida indispensável, se 

considerarmos que, segundo Fonseca (1999), o Insucesso Escolar resulta de 

um sistema educativo indiferente ao facto de que 15% das crianças que iniciam 

a sua escolaridade não aprende pelos métodos tradicionais – mas aprende. A 

identificação pedagógica do potencial de aprendizagem destas crianças parece 

ser assim, a condição fundamental para que a criança receba uma educação 

em conformidade com as suas características e necessidades peculiares 

(Fonseca, 1999).  

No vasto conjunto de causas e factores do insucesso escolar, que 

importa compreender, se pretendemos fazer uma reflexão global, consciente e 

responsável sobre o problema, são frequentemente referidos três tipos de 

factores (Matos, 1986): i) factores de ordem individual: características 

individuais do aluno e factores de origem genética e pessoal, onde se incluem 

aspectos como o coeficiente de inteligência, a personalidade ou o grau de 

desenvolvimento da linguagem; ii) factores de ordem sócio-económica e 

familiar: meios carenciados economicamente estão associados a atrasos no 
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desenvolvimento da criança, com reflexo nas aprendizagens escolares (Matos, 

1986) e ou famílias com um nível de instrução baixo sujeitarão a criança a uma 

menor variedade de estímulos, no tipo e número de experiências que lhe 

proporcionam, ou até no nível de linguagem utilizado nas conversas diárias 

(Fernandes, 1990); iii) factores de ordem escolar: envolvem aspectos como os 

programas escolares, os métodos pedagógicos utilizados, o tipo de relação 

estabelecido entre o professor e o aluno, a rigidez da organização escolar e o 

próprio professor, naquilo que Fernandes (1990) classifica de “escola 

inadaptada” (pág. 31). 

A definição institucional do insucesso escolar, bem como a própria 

análise e reflexão à volta do tema, centra-se quase exclusivamente em factores 

quantitativos, como a percentagem de alunos que repete determinado número 

de anos ou a percentagem de abandono escolar. Apesar de fundamentais para 

o melhor conhecimento da realidade, estes dados revelam-se insuficientes para 

a verdadeira compreensão do processo, a qual só será possível através de 

uma visão alargada das variáveis envolvidas no processo de aprendizagem. 

  

 A aprendizagem é o comportamento mais importante dos animais e 

constitui uma mudança do comportamento, resultante da integração de uma 

experiência (Fonseca, 1999). O desenvolvimento do ser humano, entendido 

como todas as alterações e mudanças desde o momento da concepção até à 

morte, é concebido como o resultado de complexas interacções entre a 

hereditariedade e o meio (Fonseca, 1984, 1999). A aprendizagem reflecte 

assim, a aquisição de comportamentos hierarquizados, numa relação integrada 

entre o indivíduo e o seu desenvolvimento, reciprocamente dependente das 

várias influências do meio (Fonseca, 1984).  

Nesta perspectiva interaccionista entre o indivíduo e o meio, a 

aprendizagem constitui uma tarefa central do desenvolvimento da criança e 

sempre que esta se realiza de forma problemática apresentando dificuldades 

inesperadas, podemos estar perante a existência de Dificuldades de 

Aprendizagem (DA), que podem ser generalizadas ou específicas. 

 As Dificuldades de Aprendizagem estão, de certa forma, associadas ao 

Insucesso Escolar e apesar de, conceptualmente, se poderem enquadrar nas 

Necessidades Educativas Especiais, dependendo da sua especificidade, não 



 - 6 -

são englobadas pelas medidas de apoio educativo especializado. Assim, o 

“atendimento” a estas crianças é desenvolvido pelo professor da turma ou outro 

durante ou após as aulas, com as limitações naturais que esse processo 

implica. O número exacto de crianças com DA em Portugal não é conhecido, o 

que se deve, segundo Fonseca (1996), à falta de consenso relativamente aos 

seus critérios de identificação e elegibilidade.  

Uma das questões fundamentais que se encontra por resolver relaciona-

se com a definição consensual de DA, o que, além de condicionar todo o 

processo de atendimento à criança, permite que vários tipos de problemas se 

enquadrem nesta categoria, sem certezas relativamente à correcção do 

diagnóstico. Neste contexto, os estudos sobre esta população constituem uma 

mais valia, no sentido de permitirem melhor conhecer as suas características e, 

desta forma, assegurar uma identificação e intervenção eficazes. Além das 

questões da hereditariedade e do meio envolvente da criança, o combate ao 

crescimento das DA passa pelo conhecimento das condições 

psiconeurológicas da aprendizagem que, segundo Fonseca (1999), podem 

ajudar a esclarecer a razão da disfunção e inadaptação a que certas crianças 

estão sujeitas.  

Neste sentido, um dos âmbitos de estudo que assume grande 

pertinência relaciona-se com o conhecimento do Processamento da Informação 

nas crianças que manifestam DA (Swanson, 1987a). De uma forma geral, esta 

população parece apresentar défices em certos factores de eficácia do 

processamento de informação, os quais afectam significativamente o 

desenvolvimento das aprendizagens da criança. 

O principal objectivo do estudo que desenvolvemos reside na avaliação 

da eficácia de certos factores do processamento da informação, 

nomeadamente, da memória, da atenção e do tempo de reacção, numa 

população de crianças e jovens com DA, comparando-os com um grupo de 

crianças que não evidenciam problemas nos processos de aprendizagem. 
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11..22..  EESSTTRRUUTTUURRAA  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  
 

 A presente dissertação está dividida em nove capítulos, sendo o primeiro 

destinado à apresentação da problemática central do estudo, bem como à 

descrição sumária da estrutura do trabalho. 

 O segundo capítulo é dedicado à Revisão da Literatura, dividindo-se em 

duas partes. A primeira parte remete-nos para o domínio da aprendizagem, do 

processamento de informação e sua importância para o desenvolvimento das 

aprendizagens escolares.  Começamos por abordar aqueles que são 

considerados pela literatura, os fundamentos da aprendizagem, destacando o 

modelo neuropsicológico da aprendizagem, pela particular importância que 

assume na elaboração de uma estratégia de intervenção junto das crianças 

com problemas de aprendizagem. Para compreender os défices apresentados 

pelas crianças com Dificuldades de Aprendizagem em áreas como a leitura e a 

escrita (que constituem a maior parte dos problemas evidenciados por esta 

população), fazemos uma abordagem às fases de desenvolvimento da 

linguagem, quando este processo decorre normalmente. Por fim, descrevemos 

as fases do processamento de informação e a importância dos factores de 

eficácia, designadamente da atenção e da memória, no processo global e na 

própria aprendizagem. 

 Na segunda parte da revisão da literatura, desenvolvemos a 

problemática das Dificuldades de Aprendizagem, começando por uma 

apresentação das principais definições e conceitos, à luz da literatura mais 

actual e referindo as principais perspectivas sobre as quais o tema é nos dias 

de hoje, abordado. No sentido de apresentar um pouco mais de informação 

que consideramos importante acerca das Dificuldades de Aprendizagem, 

apresentamos alguns modelos utilizados para a sua classificação. 

Consideramos esta informação importante, na medida em que quando 

vulgarmente falamos em Dificuldades de Aprendizagem, podemos estar a falar 

de crianças com dificuldades nos domínios académicos, tal como de crianças 

com problemas de comportamento social ou problemas de concentração. Por 

fim, fazemos referência ao que se conhece sobre o processamento de 

informação nesta população, com base em estudos científicos efectuados 

anteriormente. 
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 No terceiro capítulo, apresentamos os objectivos, as hipóteses e as 

variáveis que orientaram a nossa pesquisa. 

 O capítulo seguinte destina-se à caracterização dos elementos 

importantes para a execução do trabalho de campo propriamente dito. Assim, 

começamos por fazer uma descrição da amostra do estudo, bem como dos 

procedimentos realizados para a sua selecção. De seguida, fazemos uma 

descrição dos instrumentos seleccionados para o estudo das diferentes 

variáveis desta investigação, apresentadas no capítulo anterior. Por fim, 

apresentamos os procedimentos estatísticos adoptados no tratamento dos 

dados e tecemos algumas considerações sobre a metodologia utilizada, em 

jeito de balanço e sugestões para futuras investigações.  

 O capítulo cinco descreve e analisa os resultados encontrados, 

possibilitando a compreensão e interpretação do objecto de estudo, bem como 

a verificação da pertinência das hipóteses formuladas. Para tal, procuramos 

articular a informação empírica por nós recolhida quer com o quadro teórico 

elaborado, quer com os resultados obtidos por outros investigadores em 

problemáticas afins, no sentido de melhor compreendermos os nossos 

resultados e fundamentarmos as nossas conclusões. As conclusões são de 

resto, apresentadas no sexto capítulo. 

 Para o sétimo capítulo reservamos as sugestões, que consistem em 

algumas propostas quer de métodos, quer de temas de investigação, a ser 

realizadas futuramente na área das Dificuldades de Aprendizagem. Estas 

sugestões resultam de todo um processo de aprofundamento de 

conhecimentos que tivemos oportunidade de realizar ao longo da execução 

deste estudo, o qual nos permitiu colocar questões para as quais não 

estaríamos inicialmente sensibilizados, e que poderão ser úteis para que 

futuros trabalhos. 

 No oitavo capítulo, expomos as fontes bibliográficas consultadas para a 

realização da investigação e no nono e último capítulo, designado de anexos, 

são apresentados documentos considerados importantes para a clarificação 

dos procedimentos, métodos e instrumentos utilizados.  
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II – Revisão da Literatura 

1. Aprendizagem e Processamento da Informação 
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11..11..  FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDAA  AAPPRREENNDDIIZZAAGGEEMM  
 

 Desde que nasce, a criança vive rodeada por uma enorme variedade de 

estímulos e informações sensoriais do meio ambiente. A sua principal tarefa é 

descobrir as leis que regulam este universo, de modo a adquirir um 

comportamento adequado ao seu envolvimento (Kephart, 1986). Esse 

processo de permanente interacção com o meio constitui a aprendizagem, o 

comportamento mais importante dos seres humanos. 

 Como processo decorrente da acumulação de experiências, a 

aprendizagem está intimamente relacionada com o desenvolvimento global da 

criança, entendido como todas as mudanças ocorridas desde o momento da 

concepção até à morte, onde entram em interacção os conceitos de evolução, 

maturação e hierarquização (Fonseca, 1984). 

 A evolução compreende o desenvolvimento biológico dos 

comportamentos inatos, o qual se baseia em diversas modificações do 

organismo, como por exemplo, a mielinização. A maturação consiste na 

exteriorização desse desenvolvimento biológico, representado objectivamente 

por comportamentos como o sentar, gatinhar, andar ou falar. 

Progressivamente, a criança explora o seu envolvimento de forma cada vez 

mais profunda e complexa. A hierarquização refere-se a essa complexificação 

crescente da experiência, que nasce com a sensação, prolonga-se pela 

percepção, pela imagem, pela simbolização e culmina na conceptualização 

(Fonseca, 1984).  

 A aprendizagem compreende, deste modo, uma relação integrada entre 

o indivíduo e o seu envolvimento, da qual resulta uma mudança do 

comportamento resultante da experiência. Trata-se de uma “resposta 

modificável, estável e durável, interiorizada e consolidada, no próprio cérebro 

do indivíduo (Fonseca, 1999, pág. 164). 

 Para aprender, a criança utiliza todos os recursos de que dispõe, quer 

intrínsecos (provenientes da hereditariedade), quer extrínsecos (relativos ao 

envolvimento), no sentido de alcançar uma optimização funcional que garanta a 

sua adaptação psicossocial no maior número de circunstâncias possíveis. Este 

processo depende de uma grande variedade de factores neurobiológicos, 

socioculturais e psicoemocionais, que se encontram dialecticamente 
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relacionados (Fonseca, 1984), dos quais fazemos, de seguida, uma breve 

análise. 

 Os factores neurobiológicos referem-se a aspectos de organização 

neurológica intrínseca, envolvendo os factores aferentes e eferentes e o 

processamento da informação visual, táctil e cinestésica. A capacidade de 

atenção como base para a percepção e para a conceptualização, bem como as 

disfunções de linguagem são, igualmente, aspectos a ter em conta. Alguns 

sinais de risco normalmente associados a problemas de aprendizagem devem 

também ser alvo de análise, nomeadamente os factores de risco pré, peri e pós 

natais, dos quais alguns estão associados a lesões mínimas do cérebro. 

 Relacionados com aspectos extrínsecos à criança, os factores 

socioculturais ocupam um lugar importante, na medida em que estão 

significativamente associados com a redução do potencial de aprendizagem da 

criança. Englobam a qualidade do envolvimento afectivo, o nível sócio-

económico das famílias, as oportunidades concedidas ou não para o seu 

desenvolvimento, a estimulação precoce, as expectativas colocadas na 

criança. Há vinte anos atrás, Fonseca (1984) considerou que as instituições 

educacionais deviam ser acrescentadas a este grupo de factores, 

consequência de alguns sinais de risco que apresentavam, nomeadamente a 

inexistência de uma educação pré-primária compensatória ou a falta de 

formação dos professores para desenvolver currículos adequados às 

necessidades especiais das crianças. Estas críticas mantêm-se pertinentes nos 

dias actuais, já que a Escola ainda se depara com estas dificuldades. 

 Por último, os factores psicoemocionais relacionados com o fraco 

potencial de aprendizagem, surgem como resultado dos aspectos anteriores. O 

desenvolvimento da personalidade da criança, para o qual é crucial a 

interacção mãe-filho, ou a privação sensorial como condicionante do 

desenvolvimento perceptivo, são aspectos que merecem ser aprofundados, no 

sentido de minimizar o impacto negativo destes factores na realização plena do 

potencial de aprendizagem da criança. 

 Relembrando a definição já apresentada, a aprendizagem resulta numa 

resposta que é consolidada no cérebro. O cérebro é, por excelência, o órgão 

de aprendizagem, que funciona como um todo, não existindo uma região 

específica ou exclusiva. A aprendizagem resulta, portanto, de complexas 
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operações neurofisiológicas e neuropsicológicas que associam, combinam e 

organizam estímulos com respostas, assimilações com acomodações, gnósias 

com práxias, etc. (Fonseca, 1999).  

 Para que a aprendizagem ocorra, além de reduzidos ao mínimo os 

factores de risco atrás apontados, é também necessário que se verifique a 

existência de determinadas condições de integridade básicas, de onde se 

destacam as funções do sistema nervoso periférico e as funções do sistema 

nervoso central (Fonseca, 1984; 1999). Ao primeiro cabe a recepção, através 

dos receptores auditivos, visuais e tactiloquinestésicos, dos estímulos 

exteriores e sua condução até ao sistema nervoso central. Qualquer deficiência 

no sistema nervoso periférico, na recepção ou transmissão da informação, 

pode comprometer o processo de aprendizagem, já que esta resulta da 

integração e da transformação de uma informação, que interfere naturalmente 

com o desenvolvimento normal e com a maturação neurobiológica do indivíduo 

(Fonseca, 1999).  

 A outra condição de integridade básica necessária ao processo de 

aprendizagem, diz respeito ao sistema nervoso central, cujas principais funções 

são o armazenamento, a integração, a formulação e a regulação da 

informação. Uma disfunção ao nível do sistema nervoso central, a qual pode 

ser consequência da ausência de informação ou de um deficiente 

processamento e tratamento desta, provocará desajustamentos ao nível da 

aprendizagem. Por essa razão, um dos efeitos de uma disfunção do sistema 

nervoso central é a manifestação de uma DA, habitualmente designada de 

disfunção cerebral mínima. 

 Além destas duas condições fundamentais para o êxito do processo de 

aprendizagem, Fonseca (1999) acrescenta os factores psicodinâmicos e 

sociodinâmicos, onde se refere, entre outros, à adaptabilidade emocional da 

criança, à existência de um envolvimento psicogenético adequado e a 

condições de motivação, que permitam à criança desenvolver a comunicação 

não verbal e verbal. Colocando em evidência aspectos do envolvimento 

afectivo e das oportunidades de desenvolvimento da criança, o autor reforça a 

importância dos factores socioculturais e psicoemocionais, explicados 

anteriormente. 
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 A aprendizagem afigura-se, assim, um processo extremamente 

complexo, resultante da relação entre a situação proposta (o estímulo) e a 

acção que se pretende desenvolver (resposta). Esta relação estímulo-resposta 

inicia-se nos primeiros meses de vida da criança, aumentando de 

complexidade à medida que os problemas que o envolvimento lhe coloca se 

tornam igualmente mais complexos, exigindo respostas mais específicas 

(Kephart, 1986).  

 Apesar de, nos primeiros tempos, grande parte do desenvolvimento da 

criança depender da maturação, a aprendizagem influencia também a 

qualidade das respostas finais. Se manipuladas experimentalmente, as 

condições de aprendizagem podem ter consequências no sistema final de 

respostas da criança e, por consequência, no decurso global do seu 

desenvolvimento (Fischer, Turner, 1970 cit. in Kephart, 1986), o que coloca em 

evidência a importância das condições externas no processo de aprendizagem. 

Tal como refere Fonseca (1999), nessa relação estímulo-resposta que constitui 

a aprendizagem, os aspectos biológicos – as condições internas, relativas ao 

processamento da informação – não se opõem aos aspectos sociais – 

condições externas, relativas às oportunidades para a aprendizagem, em casa 

e na escola.  

 Após esta resumida abordagem aos fundamentos da aprendizagem, 

parece-nos claro que a verdadeira compreensão do fenómeno das DA não é 

possível sem a visão global e integrada do processo de aprendizagem, das 

condições em que esta decorre, dos factores que a condicionam. O grau de 

aprendizagem de uma criança não deve limitar-se à verificação da quantidade 

de conhecimentos que ela adquiriu (o produto), sem que, paralelamente, se 

tente compreender como é que a criança assimilou esses conteúdos 

(processo). Trata-se de entender que a aprendizagem coloca simultaneamente 

um problema de comportamento e um problema neurológico, o que faz com 

que uma DA seja entendida, por um lado, como um problema de 

comportamento, e por outro, como uma disfunção cerebral (Fonseca, 1984). 

 Nessa perspectiva, e tendo em conta as relações inevitáveis entre o 

cérebro e o comportamento e entre o cérebro e a aprendizagem, torna-se 

necessário conhecer a estrutura e o funcionamento do cérebro, no sentido de 

melhor compreender as suas relações dinâmicas e complexas com a 
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aprendizagem (Fonseca, 1999). Referimo-nos à vertente neuropsicológica da 

aprendizagem, a qual se reveste de grande importância do ponto de vista 

educacional, na medida em que pode ajudar na concepção de estratégias 

interventivas de sucesso, junto das crianças com DA. 

 

 1.1.1. Modelo Neuropsicológico da Aprendizagem 
 

 A neuropsicologia é uma ciência que procura “estudar os componentes 

básicos da aprendizagem e do comportamento e encontrar os factores 

necessários para o realizar, para além de analisar o papel das diferentes 

regiões do cérebro no fornecimento de tais factores” (Fonseca, 1999, p. 196). 

No âmbito das aprendizagens escolares, esta ciência procura determinar as 

relações entre as funções linguísticas e as estruturas cerebrais (Torres e 

Fernández, 2001). 

 A aprendizagem, enquanto modificação do comportamento provocada 

pela experiência, coloca em destaque dois processos essenciais realizados no 

cérebro: a capacidade de inibição e o processamento da informação. O 

primeiro está relacionado com um certo nível de vigilância e selecção, 

necessário para as actividades cognitivas, no qual é inibido o efeito dos 

neurónios que não interessam à situação de aprendizagem (Fonseca, 1999). O 

segundo diz respeito às actividades de recepção, processamento e integração 

da informação. Ambos se desenvolvem numa organização cerebral integrada, 

sem a qual não é possível o processo de aprendizagem. Mesmo no caso de 

uma aprendizagem desviante, o cérebro desenvolve um padrão de organização 

e regulação que permite que a aprendizagem ocorra. Deste último aspecto, 

decorre a importância do conhecimento neuropsicológico do processo de 

aprendizagem da criança com DA, no sentido de aplicar essa informação numa 

intervenção pedagógica sistemática e dirigida, que possa melhorar a sua 

capacidade de aprendizagem.  

 A compreensão dos fenómenos do comportamento, bem como a sua 

modificabilidade, implica o conhecimento das estruturas e das funções do 

órgão que o coordena e organiza – o cérebro (Fonseca, 1999). É o que nos 

propomos fazer de seguida, procurando apresentar uma abordagem simples e 

objectiva acerca das principais estruturas cerebrais e respectivas funções. 
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Figura 1 – Estruturas cerebrais (Adaptado de www.auxilio.com) 

 

 A Figura I constitui uma representação no plano longitudinal do cérebro 

humano, permitindo identificar as 4 partes em que se encontra dividido cada 

hemisfério cerebral (os lóbulos), o cerebelo e o tronco cerebral. Cada região 

identificada apresenta funções associadas, quer com as aquisições simbólicas, 

quer com as aquisições psicomotoras. 

 Luria (1973 cit. in Fonseca, 1992) é o autor do modelo laboral de 

funcionamento do cérebro, segundo o qual este se organiza em unidades 

funcionais que, contendo sistemas individuais, “fornecem as condições para se 

operacionalizar a actividade mental superior que antecede toda a conduta 

consciente humana” (Fonseca, 1992, p. 53).  

 Segundo este modelo, o cérebro encontra-se dividido em três blocos, 

aos quais correspondem três unidades funcionais, cuja participação é 

necessária a qualquer tipo de actividade mental – movimento voluntário, 

elaboração práxica, produção de linguagem escrita ou falada. Cada unidade 

funcional compreende um conjunto de órgão ou áreas corticais que, actuando 

de modo intra e interdependente, constituem o grande sistema 

neuropsicológico da aprendizagem humana (Fonseca, 1999).  

 

 

 

 

 

Figura 2 – 1ª Unidade Funcional de Luria 
(Adaptado de Fonseca, 1999) 
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 A primeira unidade funcional, apresentada na figura II, envolve as 

estruturas do tronco cerebral, da medula e do cerebelo. Está relacionada com a 

regulação tónica e com a função de vigilância, que contribuem para a 

manutenção de um estado de alerta mínimo, sem o qual nenhuma actividade 

humana é possível. A manutenção de um estado de alerta e de vigilância 

mínimo é essencial para a activação dos sistemas selectivos de conexão, os 

quais permitem que qualquer actividade mental seja processada e organizada 

(Fonseca, 1992). A função de alerta reclama, assim, a integração da 

informação intra e extracorporal, de forma a seleccionar o relevante do 

irrelevante e, através de processos neurológicos de facilitação e inibição, 

permitir a realização ou a mudança de actividade. Em síntese, o primeiro bloco 

é responsável pelo processo de atenção selectiva. 

 A primeira unidade funcional tem um carácter de não especificidade, na 

medida em que a sua rede nervosa tem a função de modificar gradualmente o 

estado da actividade cerebral, sem intervir nas tarefas de processamento da 

informação ou de planificação da acção. Por outro lado, este bloco trabalha em 

estreita colaboração com os sistemas corticais superiores em todas as 

actividades conscientes do ser humano (Fonseca, 1992), pelo que a sua 

integridade é fundamental para todo o processo de aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – 2ª Unidade Funcional de Luria 

(Adaptado de Fonseca, 1999) 
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 A segunda unidade funcional está localizada no cérebro posterior, 

envolvendo as áreas associativas corticais de ambos os hemisférios cerebrais. 

Nas zonas posteriores e laterais dos hemisférios, localizam-se as superfícies 

de recepção dos órgãos sensoriais. Assim, este bloco envolve o lóbulo parietal, 

onde está situado o analisador tactiloquinestésico; o lóbulo occipital, onde 

encontramos o analisador visual; e o lóbulo temporal, na sua parte superior, 

responsável pela recepção da informação auditiva (Fonseca, 1992; 1999). 

 A este segundo bloco são atribuídas, portanto, as funções de 

codificação, armazenamento e integração da informação sensorial, isto é, da 

informação visual, auditiva e tactiloquinestésica, e da perceptiva. Em síntese, 

do processamento de estímulos.  

 A informação não verbal (gestos, desenhos, etc.) dirige-se para o 

hemisfério direito, enquanto a informação verbal simbólica (letras, palavras, 

frases) se situa no hemisfério esquerdo (Fonseca, 1999). Ao contrário da 

primeira, esta unidade é altamente específica em termos de modalidade 

sensorial, pois cada zona nuclear está adaptada para receber um determinado 

tipo de informação sensorial (Fonseca, 1992).  

 Os sistemas de processamento da informação que actuam nesta 

segunda unidade foram denominados por Myklebust (1978, cit. in Fonseca, 

1984) por sistemas psiconeurológicos de aprendizagem. Tais sistemas 

constam, fundamentalmente, de três componentes: I) sistemas de 

processamento de conteúdo; II) sistemas de processamento sensorial; III) 

sistemas de processamento cognitivo. 

 No que respeita ao sistema de processamento de conteúdo, existem 

funções específicas para cada hemisfério cerebral. Assim, o hemisfério 

esquerdo é o hemisfério dominante da linguagem e das funções 

psicolinguísticas, como por exemplo, o raciocínio verbal, a regulação dos 

comportamentos pela fala, o vocabulário, a leitura, a escrita, o cálculo, etc. 

Portanto, o hemisfério esquerdo processa os conteúdos verbais, através dos 

quais a comunicação se realiza, o pensamento se expressa, a representação 

interior das experiências se opera e a conceptualização das mesmas se 

concretiza. Por seu lado, o hemisfério direito é o hemisfério dominante da 

percepção espacial e das funções psicomotoras, tais como o processo 
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emocional, a atenção visual, a organização involuntária, a memória auditiva 

não verbal, a percepção do espaço, a praxia construtivo-espacial, etc. Aqui são 

processados os conteúdos não verbais como as experiências, as actividades 

da vida diária, a imagem, a orientação espaço-temporal e as actividades 

interpessoais. Estas são as funções realizadas separadamente em cada 

hemisfério, designadas por funções intrahemisféricas. No entanto, os dois 

hemisférios realizam tarefas em conjunto, as tarefas interhemisféricas e 

integrativas, as quais implicam, respectivamente, o diálogo e a co-função de 

ambos, e a integração de conteúdos verbais e não verbais para a execução de 

uma tarefa. 

 Os sistemas de processamento sensorial encontram-se distribuídos 

pelos sentidos tactiloquinestésico, auditivo e visual. Tal como no anterior, os 

três sistemas podem funcionar separadamente (intraneurossensorial), 

interligados aos pares (interneurossensoriais) ou em conjunto (integrativos). 

Entre o processo de recepção (input) até ao de expressão (output), cada 

modalidade neurossensorial possui as funções de discriminação, identificação, 

análise, síntese, retenção, compreensão, integração, conceptualização, 

rememorização, organização, planificação e decisão. O conjunto constitui o 

modelo de processamento da informação humana (Fonseca, 1978 cit. in 

Fonseca, 1984). 

 Por último, os sistemas de processamento cognitivo reflectem a 

hierarquia da experiência, defendida por Myklebust (1978, cit in Fonseca, 

1984), desde a percepção à conceptualização.  

 É nesta unidade funcional do cérebro que os optemas (visão) são 

traduzidos e transformados em fonemas (audição), o que implica uma relação 

entre o hemisfério direito e o esquerdo, que é estabelecida pelo corpo caloso. 

Esta estrutura assume grande importância, pois a sua alteração pode provocar 

uma desconexão inter-hemisférica, cujos efeitos se podem sentir ao nível das 

relações entre as informações sensoriais e perceptivas ou ao nível da 

coordenação dos movimentos e da dextralidade (Fonseca, 1999) e, por 

consequência, da própria elaboração psicomotora. 

 Em resumo, a segunda unidade funcional compreende funções de 

recepção, codificação e armazenamento da informação, comportamentos 

essenciais de todo e qualquer processo cognitivo. Todo o processo se 
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desenrola através de uma organização hierarquizada e dividida por zonas 

nucleares, cuja activação só é possível debaixo do efeito do tónus cortical 

fornecido pela primeira unidade funcional (Fonseca, 1992).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 A outra etapa do processo cognitivo respeita à organização da 

actividade consciente e decorre na terceira unidade funcional. Esta unidade, 

sendo responsável pela programação, regulação e verificação da informação a 

ser expedida, encontra-se dependente das unidades anteriores (input e 

processamento de informação) (Fonseca, 1999).  

O terceiro bloco situa-se na região anterior do córtex formando os 

lóbulos frontais e envolve o córtex motor e o córtex pré-motor. Estas últimas 

estruturas formam um complexo quinestésico único, responsável pelos 

sistemas de retroalimentação e de reaferência dos vários mecanismos de 

programação, regulação e verificação da actividade humana. É esta estrutura 

dinâmica que permite ao ser humano reagir activamente à informação entrada 

e, simultaneamente, criar intenções, formular estratégias, programar as acções 

e ainda regular o seu comportamento, de modo a este corresponder aos fins 

para que foi organizado. 

A programação e a planificação são funções a cargo das zonas pré 

(psico) motoras, nas quais se planificam sub-rotinas motoras indispensáveis 

num processo designado por antecipação activa, que funciona como estrutura 

orientadora da acção consciente. O córtex motor constitui a estrutura efectora 

principal deste bloco, cujos comandos são disparados após estarem concluídas 

as funções anteriores. 

Figura 4 – 3ª Unidade Funcional de Luria 
(Adaptado de Fonseca, 1999) 
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Depois de programado o movimento, são analisados os seus efeitos e 

estabelece-se uma relação entre as intenções iniciais e os resultados obtidos. 

Se estes forem de encontro às intenções, o tónus cortical e postural diminui e a 

actividade cessa. Se, pelo contrário, os efeitos obtidos não concordarem com 

as intenções, o tónus cortical e corporal aumentam para continuar a acção até 

atingir o objectivo previsto. 

Na base de todos estes processos, estão as duas unidades funcionais 

anteriores. A segunda unidade, fornecedora dos dados extracorporais, 

devidamente tratados e processados e a primeira unidade, onde são criadas as 

condições do ponto de vista da regulação tónica e da vigilância, indispensáveis 

à concretização dos planos formados no córtex frontal. 

 De referir, por último, que esta complexa actividade cortical não actua 

nos movimentos reflexos ou automáticos, mas apenas nos movimentos 

voluntários, ou seja, na presença de funções psíquicas superiores e em 

processos mentais humanos. 

  

Estes são os pressupostos do modelo neuropsicológico da 

aprendizagem, segundo o qual esta resulta do desenvolvimento das unidades 

funcionais de Luria, organizadas verticalmente do primeiro ao terceiro bloco. 

Uma vez que as aprendizagens complexas, como a leitura, assentam em 

aprendizagens mais simples, o conhecimento do modelo neuropsicológico 

permite uma identificação do potencial de aprendizagem no seu todo, já que 

considera as funções de input (áreas sensoriais), de processamento (áreas 

associativas) e de output (áreas motoras). 

 Este conjunto de informação revela-se de crucial importância para a 

compreensão dos défices comportamentais e cognitivos da criança, bem como 

para a preparação de uma estratégia de intervenção psicoeducacional eficaz 

(Fonseca, 1999). 

 

Tal como referimos na Introdução deste trabalho, o combate ao 

crescimento das DA passa pelo conhecimento das condições 

psiconeurológicas da aprendizagem que, promovendo o conhecimento sobre a 

razão da disfunção e inadaptação a que certas crianças estão sujeitas, 

permitem ao professor elaborar estratégias para uma intervenção atempada e 
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adequada. Será esse o tema que iremos desenvolver de seguida, o qual 

servirá de base para a análise do processo de desenvolvimento da linguagem. 

 

 

11..22..  OO  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  DDAA  LLIINNGGUUAAGGEEMM  
  

 A linguagem humana relaciona-se com aquisição e transmissão 

simbólica do pensamento. Constituída por um conjunto de sistemas ou sinais 

simbólicos, a linguagem permite representar, expressar e comunicar ideias e 

pensamentos (Rebelo, 1993). 

Já referimos anteriormente que o cérebro é o órgão principal da 

aprendizagem, o que volta a ser verdade para a linguagem. Segundo Fonseca 

(1999), a aprendizagem e a linguagem constituem formas complexas de 

comportamento que exigem a integridade de certas zonas ou áreas do cérebro 

consideradas cruciais. Esta condição só se verifica quando se atinge a 

maturação dos processos pré-estruturados e a especialização hemisférica do 

cérebro, já que a linguagem é essencialmente processada no hemisfério 

esquerdo. 

A representação simbólica dos sentimentos e do pensamento é uma 

etapa anterior à expressão e comunicação dos mesmos. A criança deve 

aprender o suficiente acerca dos significados do mundo linguístico para ter uma 

base de aprendizagem que lhe permita perceber a relação entre os significados 

e a escrita (Rebelo, 1993). 

 O processo de desenvolvimento da linguagem ocorre segundo uma 

evolução lógica que encontra paralelo no modelo de hierarquia da experiência 

com que Myklebust explica o desenvolvimento cognitivo, e que referimos 

anteriormente. De facto, a base da formação do conceito e a origem do 

desenvolvimento da linguagem encontram-se numa plataforma comum: a 

experiência. Através dos diferentes níveis de aprendizagem, a experiência 

transforma-se em conceito, num processo que Myklebust designou de sistema 

de processamento cognitivo e que faz parte dos sistemas psiconeurológicos 

defendidos pelo autor, referidos anteriormente por nós. 

  Na primeira etapa deste processo – percepção – os estímulos, depois de 

identificados, são convertidos, seleccionados e interpretados. Este processo 
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exige uma vigilância e atenção selectivas adequadas, no sentido de captar 

apenas as sensações relevantes.  

 A imagem é o processo que distingue a percepção da memória, pois 

permite reconstruir, relembrar e rechamar a informação sensorial anterior. A 

imagem compreende, assim, a memória de curto termo, fundamental para as 

primeiras aprendizagens.  

 Os défices de processamento de informação nestas primeiras etapas, 

mais básicas ao nível da integração psíquica, podem originar o 

desenvolvimento de Dificuldades de Aprendizagem Não Verbais, pois a 

distorção da experiência adquirida será maior. 

 Depois de reutilizar a informação sensorial diversas vezes, esta passa a 

adquirir um significado, representado por um símbolo. Esta fase do processo 

cognitivo constitui a simbolização, processo humano por excelência, pois o 

símbolo é o verdadeiro produto mental que permite simplificar, reexperimentar 

e representar interiormente a experiência vivida. Esta primeira codificação da 

experiência dá origem ao primeiro estádio de aquisição da linguagem – a 

linguagem interior.  Os primeiros símbolos desenvolvidos são os de contexto 

não verbal, como os sons, as figuras, as imitações – símbolos interiores. Nesta 

fase, a criança manipula os objectos de forma inteligível e não verbal, sendo 

esta sucessiva manipulação e experimentação que vai conferindo significação 

à sua experiência. Ao mesmo tempo que a criança interioriza o envolvimento 

através da sua exploração, começa a compreender os símbolos auditivo – 

verbais, ao associar uma palavra (ex. bola) a uma experiência vivida 

anteriormente (Fonseca, 1999). 

 Assim, depois de interiorizar a palavra e o seu significado, a criança não 

só manipula os objectos, como é capaz de os nomear e identificar através da 

fala, desenvolvendo-se assim, o processo da linguagem falada, primeiro 

sistema simbólico. A passagem à linguagem escrita é o segundo sistema 

simbólico, que envolve uma descodificação visual de símbolos gráficos. 

 A última etapa do sistema de processamento cognitivo, e de nível mais 

elevado, é a conceptualização, que inclui todos os processos de classificação e 

categorização da informação. Através de processos de agrupamento dos 

conceitos pelas suas características e atributos, o processo cognitivo atinge a 

fase da generalização, a qual permite a abstracção e o pensamento formal. A 
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partir daqui, a criança é capaz de formular raciocínios abstractos e “manipular” 

os objectos, sem que tenha de estar na presença destes. 

À medida que decorre o processo de mielinização do SNC, a integração 

neuropsicológica necessária às aprendizagens simbólicas vai melhorando. 

Desta forma, num processo de desenvolvimento normal, depois da maturação 

do hemisfério direito, a criança está apta para as aprendizagens mais 

simbólicas como a leitura, controladas pelo hemisfério esquerdo (Fonseca, 

1999).  

 Depois de atingida a interiorização da experiência e a sua significação, a 

criança atinge o primeiro sistema simbólico da linguagem: a linguagem falada 

ou auditiva, subdividida na linguagem receptiva e na linguagem expressiva. 

 A linguagem auditiva receptiva dá origem à compreensão das palavras, 

as quais dependem das significações atribuídas através da experiência sócio-

cultural transmitida do adulto para a criança (Vygotsky, 1993 cit. in Fonseca, 

1984; 1999). Esta compreensão está dependente de um processo de 

integração proprioceptiva básica que acontece no estádio anterior, em que a 

criança vê, ouve, sente, manipula tudo o que vê. Só depois de experimentar a 

criança pode compreender, o que leva Fonseca (1999) a considerar a 

linguagem como um sistema multissensorial, que joga com a percepção e a 

conceptualização (etapas do processo cognitivo já descritas) da realidade 

envolvente. 

 Neste estádio de desenvolvimento da linguagem, a informação sensorial 

e motora é transformada em símbolos significativamente integrados, 

constituindo referências para a criança, nas aprendizagens futuras. Segundo 

Fonseca (1999), o melhor conhecimento desta etapa da linguagem poderia 

ajudar à compreensão de muitas DA que se manifestam na escola, já que 

estas são frequentemente associadas a aspectos expressivos quando, na 

realidade, dependem muitas vezes de défices nos processos de compreensão 

auditiva. 

 O terceiro degrau da evolução da linguagem é alcançado quando a 

criança é capaz de usar as palavras com significado na comunicação, 

denominando-se de linguagem auditiva expressiva ou fala.  Esta etapa da 

linguagem engloba três fases, desde a selecção das palavras para o discurso, 

até à articulação da mesma. Assim, a primeira etapa é designada por 
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rememorização e consiste na chamada da informação necessária à formulação 

da expressão. Desta forma, os sons da fala têm de estar armazenados e 

disponíveis para serem recrutados. Depois de seleccionadas as palavras, e 

necessário mobilizá-las no discurso de forma coerente. Esta segunda etapa, 

relacionada com a sintaxe, constitui a formulação das frases. Finalmente, a 

articulação centra-se na produção dos padrões motores necessários para falar, 

isto é, na tradução dos equivalentes auditivos interiorizados (fonemas) nos 

equivalentes motores expressivos (articulemas).  

Segundo Rebelo (1993), até aqui a criança encontra-se no período 

verbal básico que decorre entre o primeiro e o quinto ano de vida e sucede ao 

período pré-verbal. A partir da entrada na escola, a criança inicia o período do 

desenvolvimento linguístico, que está directamente ligado à aprendizagem da 

leitura e da escrita. De acordo com a terminologia utilizado por Fonseca (1999), 

posteriormente à linguagem falada, dependente do sistema auditivo, é 

adquirida a linguagem escrita, que constitui o segundo sistema simbólico e que 

depende essencialmente do sistema visual. Neste nível de linguagem os sons 

passam a ter uma correspondência a um sinal gráfico, o que implica um 

processo de transferência de sinais, a cargo das áreas associativas do cérebro.  

À semelhança do primeiro sistema simbólico, a linguagem escrita 

também se divide em dois subníveis: um receptivo (leitura) e um expressivo 

(escrita).  

A leitura constitui um duplo sistema simbólico, na medida em que 

envolve aptidões auditivas e visuais e suas inter-relações dialécticas, evidentes 

nos permanentes processos de conversão de sinais visuais nos 

correspondentes auditivos. Assim, a aprendizagem da leitura constitui uma 

relação simbólica entre o que se ouve e diz (sinais auditivos) e o que se vê e lê 

(sinais visuais), processo para o qual é fundamental a aquisição da linguagem 

auditiva (Fonseca, 1999) ou, nas palavras de Boden e Brodeur (1999), da 

consciência fonológica. Para estes autores, antes de aprender a ler, a criança 

deve desenvolver a capacidade de reconhecer os fonemas numa palavra, a 

qual constitui a etapa do processamento fonológico, essencial para a 

aprendizagem da leitura. Mais tarde, à medida que o seu processo de 

aprendizagem evolui, a criança deve ser capaz de reter a imagem visual das 
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letras do alfabeto e processar uma sequência dessas letras, através de uma 

série de rápidas fixações visuais (acto de ler). 

A linguagem expressiva escrita é a forma de linguagem que mais tempo 

levou e leva, a ser adquirida pelo Homem, o que se explica pelo facto de 

depender da integração dos níveis anteriores da hierarquia da linguagem. 

Como processo de output, a escrita constitui um processo inverso ao da 

leitura, requerendo a translação dos sons da fala (unidades auditivas) nos seus 

equivalentes visuossimbólicos (unidades visuais). Este processo requer não só 

aspectos do controlo motor como aspectos cognitivos, relacionados com a 

formulação e a codificação, o que torna a escrita uma actividade mais 

complexa que a leitura. 

A aprendizagem da leitura e da escrita envolve tanto os aspectos 

compreensivos ou receptivos, como os produtivos ou expressivos (Citoler, 1996 

cit. in Cruz, 1999), requerendo a actuação de processos como a identificação, o 

reconhecimento, a compreensão e a reprodução de símbolos gráficos. Desta 

forma, o adequado desenvolvimento das capacidades perceptivas é 

fundamental para a fase de identificação, ou input. Posteriormente, os símbolos 

(visuais e auditivos) adquirem significado e uma forma gráfica. Consideram-se 

então, adquiridas as habilidades necessárias para a descodificação de 

símbolos gráficos e a sua associação a componentes auditivas, as quais lhe 

atribuem um significado (leitura) e para passar da representação do significado 

à representação gráfica do som (escrita).   

 Ao longo deste processo, os factores de eficácia do processamento de 

informação adquirem uma importância crucial, na medida em que a correcta 

integração da informação e das aprendizagens depende do correcto e eficaz 

funcionamento destes factores. No nosso trabalho, dedicamos a nossa atenção 

a três desses factores: a atenção, a memória e a velocidade de reacção. É 

sobre eles que iremos falar de seguida privilegiando, além de um resumido 

enquadramento teórico, a sua importância nos processos de aprendizagem. 

  

  

11..33..  FFAACCTTOORREESS  DDEE  EEFFIICCÁÁCCIIAA  DDOO  PPRROOCCEESSSSAAMMEENNTTOO  DDAA  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  
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Ao interagir com o meio envolvente, o ser humano está constantemente 

exposto a uma intensa estimulação. Deste conjunto de estímulos, uma parte é 

seleccionada e tratada ao nível do sistema nervoso central (SNC), de forma a 

gerar o comportamento adequado ao estímulo recebido. O indivíduo pode, 

assim, considerar-se uma “caixa negra” na qual entra informação que é tratada 

de diversas formas até se traduzir em determinado comportamento (Godinho, 

1985; Schmidt e Lee, 1999).  

Aos processos decorridos entre o input da informação até ao output de 

uma resposta, designa-se de processamento de informação, processo que 

decorre em três fases (Schmidt e Lee, 1999): i) identificação dos estímulos; ii) 

selecção da resposta; iii) programação da resposta. A abordagem mais comum 

ao estudo do processamento de informação tem-se debruçado sobre a duração 

das diferentes fases, recorrendo ao paradigma do tempo de reacção (tempo 

decorrido entre a apresentação do estímulo e a execução da resposta), 

segundo o qual o crescente tempo de decisão está associada a um atraso no 

processamento de informação (Posner, 1978 cit. in Schmidt e Lee, 1999). 

Na fase de identificação do estímulo os mecanismos perceptivos são 

activados, assim que este atinge o SNC. Aqui, é detectado pelos mecanismos 

perceptivos, entretanto activados, as suas características são analisadas e 

comparadas com a informação existente em memória e, finalmente, 

identificado (Alves, 1990 cit. in Tavares, 1998). A identificação do estímulo é o 

acontecimento mais importante desta primeira fase, e acontece porque lhe é 

atribuído um significado pelo indivíduo, o que só é possível através do recurso 

à memória. Estabelecendo um paralelo com o modelo laboral de Luria, 

podemos dizer que o sucesso desta primeira fase depende da actuação da 

primeira unidade funcional, também designada de área primária ou de 

projecção, por ser responsável pela recepção e envio dos estímulos (madeira, 

1979). Por outro lado, esta unidade controla a manutenção de um tónus 

adequado às funções de vigilância e atenção, as quais permitem a activação 

dos sistemas selectivos de conexão, fundamentais para que qualquer 

actividade mental seja processada e organizada (Fonseca, 1992). 

Na fase de selecção da resposta, o estímulo já devidamente identificado, 

passa para os mecanismos associativos, onde vai ser comparado com o 

reportório de respostas possíveis. Os processos de decisão são activados, 
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para que ao código simbólico seja atribuído um código de resposta (Alves, 

1990 cit. in Tavares, 1998; Schmjdt, 1999). Alguns factores que podem 

influenciar a duração desta fase são o número de alternativas de estímulo- 

resposta e o grau de compatibilidade estímulo-resposta (Schmidt e Lee, 1999). 

De acordo com o modelo de Luria, esta fase decorre na segunda unidade, 

onde a informação recebida é processada em áreas específicas e o programa 

de resposta é preparado (Madeira, 1980; Fonseca, 1992). 

Por último, na fase de programação de resposta, são activados os 

mecanismos efectores, que determinam o padrão de movimento 

correspondeste à resposta seleccionada na etapa anterior. A principal tarefa do 

indivíduo é decidir quais os comandos motores que devem ser accionados, de 

forma a assegurar uma correcta execução da resposta. A complexidade ou a 

duração da resposta podem afectar a duração deste estádio, sendo que quanto 

maiores forem estes dois parâmetros, maior será o tempo até se iniciar a 

execução da resposta (Schmidt e Lee, 1999). A terceira unidade funcional de 

Luria, é a que corresponde a esta fase do processamento de informação, já 

que esta é responsável pela programação, regulação e verificação da 

informação a ser expedida. É esta estrutura dinâmica que permite ao ser 

humano reagir activamente à informação entrada e, simultaneamente, criar 

intenções, formular estratégias, programar as acções e ainda regular o seu 

comportamento, de modo a este corresponder aos fins para que foi organizado 

(Fonseca, 1992). 

Como já referimos, esta abordagem ao processamento de informação 

por etapas, tem por base o paradigma do tempo de reacção (TR), considerado 

como o tempo entre a apresentação de um estímulo não antecipado até ao 

início da resposta. A sua quantificação serve como medida potencial da 

duração acumulada dos três estádios de processamento da informação e o seu 

conhecimento revela-se fundamental para o entendimento dos processos de 

codificação da informação e de atenção selectiva envolvidos no processamento 

da informação (Pachella, 1974 cit. in Ferreira, 1990). 

Sendo este um dos factores de eficácia do processamento de 

informação, estudados por nós nesta investigação, importa acrescentar 

algumas considerações sobre o mesmo. 
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Referimos anteriormente que um dos factores que pode influenciar a 

duração da fase de selecção de resposta, é o número de alternativas estímulo-

resposta. Essa influência é representada principalmente pelo fenómeno do TR 

de escolha, o qual resulta do tempo entre a apresentação de um entre vários 

estímulos e o início da resposta correspondente ao mesmo (Welford, 1980). À 

medida que aumenta o número de alternativas possíveis, verifica-se um 

aumento gradual no tempo requerido para a resposta, pelo que aumenta o TR 

de escolha.  

Este fenómeno constitui a base da conhecida Lei de Hick, segundo a 

qual o TR de escolha aumenta a uma taxa constante cada vez que aumenta o 

número de alternativas de resposta (Welford, 1980; Schmidt e Lee, 1999). O 

TR de escolha está linearmente relacionado com a quantidade de informação 

que deve ser processada antes da tomada de decisão, pelo que o fenómeno da 

lei de Hick diz respeito ao segundo estádio do processamento da informação, o 

da selecção da resposta (Schmidt e Lee, 1999). 

O TR de escolha pode também ser influenciado pelo grau de 

compatibilidade entre o estímulo emitido e a resposta exigida, na medida em 

que quanto mais “natural” for a relação entre o estímulo e a resposta 

correspondeste, menor será o tempo de latência da reposta (Schmidt e Lee, 

1999). 

Costa e Alves (1990) atribuem ainda uma importância significativa à 

acuidade dos sistemas auditivo e visual (receptores do estímulo) na duração do 

tempo de reacção.  

 

 

 

 

 

 

  

  

 Outra perspectiva de análise do processamento de informação é a 

perspectiva da aprendizagem intencional, em que a informação é tratada para 

ser armazenada, sob a forma de conhecimento, para mais tarde ser evocada 

Tempo de Reacção

Identificação 
do estímulo 

Selecção da 
resposta 

Programação 
da resposta 

Input Output 

Figura 5 – Modelo de processamento de Informação envolvendo estímulo-resposta 
(Adaptado de Schmidt e Lee, 1999) 
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quando necessário.  Importa conhecer um pouco melhor esta perspectiva, uma 

vez que permite compreender melhor o desenvolvimento dos processos de 

aprendizagem, descritos anteriormente neste capítulo. 

 A criança aprende por recepção de informação através dos sentidos, por 

sistemas de input. As funções sensoriais estão envolvidas na aprendizagem 

simbólica, na medida em que a recepção de estímulos do exterior é sinónimo 

da captação atencional de uma certa energia. O conjunto dos estímulos 

recebidos pela visão, pela audição e pelo sistema tactiloquinestésico é 

essencial para a codificação da aprendizagem (Fonseca, 1999). 

A informação que entra nos receptores sensoriais, à qual se disponibiliza 

atenção, tem de ser codificada para depois ser armazenada e processada. Ao 

nível psicológico, a codificação envolve a construção de traços de memória que 

constituem abstracções baseadas nos aspectos mais salientes da informação 

entrada. A representação codificada de um objecto ou de um acontecimento 

externo transforma-se em informação interna, pronta a ser armazenada 

(Sprinthall e Sprinthall, 1994). O sistema nervoso periférico (SNP) tem um 

importante papel neste processo, sendo responsável pela recepção da 

informação do exterior através dos receptores e pela sua condução até ao 

córtex, onde se situa o SNC. Qualquer deficiência no SNP, na recepção ou 

transmissão de informação ao SNC, pode comprometer todo o processo de 

aprendizagem já que esta resulta da integração e da transformação de uma 

informação. (Fonseca, 1999). 

Tal como acontece num computador, o modelo de processamento de 

informação consiste na entrada de informação codificada, no seu 

armazenamento e processamento e, por último na sua saída ou recuperação. 

O armazenamento diz respeito à memória interna, ou seja, à persistência da 

informação ao longo do tempo. Por outro lado, a recuperação é o terminal de 

saída da informação do processo de memória, para o qual se utiliza a 

informação armazenada, que deve estar disponível e acessível ao indivíduo 

(Sprinthall e Sprinthall, 1994). 
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Figura 6 – Modelo de processamento de Informação sobre a aprendizagem intencional 
(Adaptado de Sprinthall e Sprinthall, 1994) 
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Quando a informação do meio activa um receptor, esta fica retida 

durante breves momentos na memória sensorial, também conhecida como 

registo sensorial. A memória sensorial retém apenas informação sensorial 

bruta, não processada, sendo por isso, um local de armazenamento provisório. 

A activação produzida pela entrada de informação permite criar um padrão de 

reconhecimento ou uma conexão interna entre a estimulação exterior e a 

informação previamente codificada.  

A informação retida nesta “memória” desaparece quase imediatamente, 

a não ser que, por ser informação relevante, lhe seja prestada atenção de 

modo intencional. Nesse caso, a informação é codificada e transportada do 

registo sensorial para o armazenamento. Neste momento do processamento da 

informação, a componente crítica e a atenção. 

A informação é armazenada, então, no primeiro dos dois 

compartimentos de armazenamento: a memória de curto prazo, também 

designada por memória de trabalho ou activa. A sua capacidade de 

armazenamento é limitada, quer na quantidade quer no tempo 

(desenvolveremos estas aspectos posteriormente), na medida em que esta 

fase é temporária mas decisiva para definir que informação é esquecida e que 

informação passa para a memória de longo prazo. Segundo Sprinthall e 

Sprinthal (1994), a chave do armazenamento na memória de longo prazo 

reside na motivação do indivíduo para fazer o ensaio de itens na memória de 

curto prazo. Este processo permite a passagem da informação na memória de 

longo prazo, onde adquire carácter de definitivo. Aqui, a informação passa a 

estar disponível para futura utilização quando é possível localizá-la e torná-la 

acessível. Uma das estratégias utilizadas para facilitar a recuperação da 

informação, tem a ver com a forma como esta é codificada e armazenada. 

A informação pode ser codificada na memória de longo prazo sob a 

forma de códigos imagéticos ou verbais, mas são os últimos que adquirem 

maior importância, na medida em que se formam após a aquisição da 
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linguagem e estão na base da formação de conceitos (Sprinthall e Sprinthall, 

1994), um importante factor no processo de aprendizagem da criança. 

A formação de conceitos ocorre em duas fases: primeiro, a criança 

aprende a imagem representativa do conceito e, posteriormente, aprende a sua 

representação verbal. Este processo é baseado na identificação das 

características dos estímulos apresentados e na sua posterior organização, 

com vista à atribuição de um significado codificado. Quanto maior o número de 

categorias organizadas para armazenar a informação e quanto mais 

significativas forem essas categorias, mais acessível se tornará a informação, 

uma vez que a memória para os acontecimentos com significado global é mais 

duradoura que para os detalhes específicos. 

 

Pela análise dos modelos de processamento de informação 

apresentados, podemos constatar a importância que a Atenção e a Memória 

desempenham nas diferentes fases do processo. Por esse facto, e pela relação 

destes dois factores com a componente prática do nosso trabalho, iremos de 

seguida dedicar-lhes um pouco mais de reflexão. 

 

1.3.1. Memória e Aprendizagem 
 

A memória é a faculdade que os seres humanos possuem para 

separar e organizar as informações dos estímulos recebidos, permitindo evocar 

a reconhecer as experiências passadas, confrontando-as com outras mais 

recentes sendo, por isso, um processo imprescindível à aprendizagem (Melo et 

al., 1999), baseado em duas palavras-chave: reter e recordar (Schmidt e Lee, 

1999). 

O armazenamento de informação implica três processos subsequentes 

e inter-relacionados (Matosb, 1980; Melo et al., 1999): 1) entrada de 

informação e correspondente codificação; 2) armazenamento da informação, 3) 

evocação da informação retida. De acordo com o modelo da caixa negra, a 

estrutura da memória divide-se em três grandes compartimentos (Matosb, 

1980, Magill, 2001; Schmidt e Lee, 1999; Eysenck e Keane, 1994; Melo et al., 

1999): i)armazenamento sensorial de curto prazo, ii) memória de curto prazo ou 

memória de trabalho; iii) memória de longa duração. 
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A memória sensorial de curto prazo tem capacidade para armazenar 

uma grande quantidade de informação durante um curto período de tempo 

(cerca de 1 segundo). Os estímulos são tratados na sua forma física e daí 

enviados à memória de curto prazo para identificação e processamento, sendo 

portanto, uma fase intermédia entre e a percepção e a memória (Schmidt e 

Lee, 1999). 

A memória de trabalho ou memória de curto prazo tem as funções de 

atenção e de discriminação das mudanças, momento a momento, que ocorrem 

no envolvimento (Fonseca, 1999), sendo responsável pela codificação e 

armazenamento (por curtos períodos) da informação enviada pela memória 

sensorial, até que esta seja transformada em códigos mais duradouros (Melo et 

al., 1999). É considerada como um sistema que incorpora características e 

funções tradicionalmente associadas aos processos sensoriais, perceptivos e 

de memória de curta duração que estão envolvidos no processamento de 

informação.  

A memória de trabalho actua em todas as situações que requerem o uso 

e o armazenamento temporários de informação, bem como em execuções de 

memória e processos de produção de respostas (Magil, 2001). É um local onde 

a informação proveniente quer da memória sensorial de curto prazo quer da 

memória de longo prazo, é armazenada durante um período de tempo curto, 

funcionando como uma estrutura activa onde ocorrem as actividades críticas do 

processamento de informação (Atkinson e Shiffrin, 1968 cit. in Schmidt e Lee, 

1999; Magill, 2001).  

Com vista a influenciar a função da memória de longa duração, a 

memória de trabalho fornece uma actividade de processamento essencial 

necessária para o adequado transfer da informação para a memória de longa 

duração. Uma função importante da memória de trabalho é servir de espaço de 

trabalho interactivo, onde podem ocorrer várias actividades de processamento 

de informação, tais como a integração de informação na memória de trabalho 

com informação recuperada da informação de longa duração (Magil, 2001). Em 

termos de aprendizagem formal, esta é uma função extremamente importante, 

nomeadamente no processo de formação de conceitos, que vimos 

anteriormente. 
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Por último, importa referir dois aspectos importantes acerca da memória 

de trabalho; a duração e a capacidade. Relativamente à duração, acredita-se 

que a informação permanece disponível entre 1 segundo a 1 minuto, após o 

qual toda a informação que não for processada mais aprofundadamente, ou 

que não for ensaiada, começa a deteriorar-se e acaba por se perder (Schmidt e 

Lee, 1999; Magill, 2001). No que respeita à capacidade Miller (1956 cit. in 

Schmidt e Lee, 1999) demonstrou que é de 7 ± 2 itens, para palavras ou 

dígitos. No entanto, esta capacidade pode ser consideravelmente aumentada 

através de estratégias de organização ou de agrupamento da informação. 

A memória de longo prazo é considerada como um armazém de 

informação mais permanente (Magill, 2001), onde se encontra a informação 

proveniente da memória de curto prazo que foi ensaiada (Schmidt e Lee, 

1999). A capacidade de reter informação na memória de longa duração é 

relativamente ilimitada, não sendo ainda possível saber quanta informação um 

indivíduo pode armazenar. 

É a componente da memória que contém informação sobre eventos 

específicos passados, bem como sobre o nosso conhecimento geral do mundo 

que nos rodeia (Magill, 2001). Sendo a estrutura mais elevada da memória, 

apenas recebe a informação considerada importante, sendo a estrutura 

determinante do raciocínio e da compreensão, e onde o conhecimento se vai 

acumulando. A forma mais eficaz de armazenamento nesta categoria consiste 

na atribuição de um significado à informação considerada pertinente para o 

sujeito (Melo et al., 1999). 

A memória de longo prazo pode ser dividida em três tipos de sistemas: 

memória comportamental, memória semântica e memória episódica Tulving, 

1985 cit. Magill, 2001; Melo et al., 1999). 

A memória comportamental é o sistema de memória que permite saber 

“como fazer”, permitindo a produção de respostas adequadas aos objectivos 

pretendidos (Magil, 2001). No campo da motricidade parece ser um dos tipos 

de memória de maior relevância, já que é responsável pelo armazenamento 

das competências que permitem a produção da resposta correcta (Melo et al., 

1999). 

A memória semântica caracteriza-se pelos estados de representação do 

mundo que não estão perceptualmente presentes. Resulta da abstracção de 
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variados episódios em conceitos expressos na linguagem (Melo et al., 1999). 

Armazenamos neste sistema de memória, o nosso conhecimento geral do 

mundo que nos rodeia e de todas as experiências que vamos acumulando ao 

longo da nossa existência (Tulving, 1985 cit. in Magill, 2001). Trata-se de 

conhecimento factual ou conceptual verificado na ausência do facto, pelo que é 

armazenado de acordo com o seu significado próprio. O recurso a esta 

memória expressa-se pela vocalização ou pela escrita (Melo et al., 1999). 

Por último, a memória episódica consiste no conhecimento sobre 

eventos experimentados pessoalmente, através de associações temporais, em 

tempos subjectivos, pelo que é geralmente expressa em termos de 

experiências ou episódio passados (Melo et al., 1999; Tulving, 1985 cit. in 

Magill, 2001). 

No quadro seguinte, sintetizamos as características das três estruturas 

de memória descritas: 

 
Quadro 1 – Características dos diferentes sistemas de memória (adaptado de Melo et al., 1999) 

 Acumulação Sensorial Memória de curto 
prazo 

Memória de longo 
prazo 

Duração 1- 3 segundos Até 1 minuto Prolongada 

Codificação Literal Mais abstracta Muito abstracta 

Capacidade Muito grande 7 ± 2 itens Muito grande 

Origem da 

informação 

Várias fontes 

sensoriais 

Informação 

seleccionada 

Informação 

significante 

Aquisição Instantânea Rápida Lenta 

Perda Instantânea Rápida Lenta 

 

Cada um destes sistemas difere na quantidade de informação 

armazenada, na sua duração ou mesmo no tipo de informação que recebe, 

mas todos têm um importante contributo para o êxito das acções realizadas 

pelo sujeito. 

Tal como dissemos anteriormente, a memória é a base do raciocínio e 

da compreensão. Ao “chamar” e “rechamar” a informação (através da evocação 

de informação previamente codificada e armazenada) o cérebro – principal 

órgão de aprendizagem – está apto a combiná-la e a organizá-la. Uma vez que 

não se combina o que não se conserva, a memória tem um importante papel 
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integrativo, função indispensável à análise, à selecção, à conexão, à síntese, à 

formulação e à regulação das informações necessárias à elaboração, 

planificação e execução dos comportamentos. A memória associa portanto, as 

funções de recepção e as funções de expressão pois estas não se dão sem as 

funções de armazenamento, compreensão, integração e formulação (Fonseca, 

1999). 

A memória é um espaço de trabalho, absolutamente necessário às 

funções cognitivas que dependem da interacção entre informações novas e 

antigas. As associações significativas passadas e presentes que se operam no 

cérebro devem-se às funções da memória. Através desta, as imagens são 

utilizadas e substituídas por palavras para permitir a formulação ideacional, que 

está por trás das condutas exigidas pela aprendizagem (Fonseca, 1999). 

Capacidades cognitivas como a leitura, a resolução de problemas ou 

operações mentais, necessitam de informação relevante que se encontra na 

memória e é constantemente trabalhada e modificada em função das 

exigências colocadas pelas diferentes situações que a criança enfrenta ao 

longo do seu processo de aprendizagem (Sequeira, 1988). 

A memória é, em síntese, um sistema funcional e inter-hemisférico 

extremamente complexo, que afecta a aprendizagem, principalmente no que 

respeita à memória de curto termo. Cada vez mais a memória tem de ser 

dinamicamente solicitada, pois parece estar provado que a sua treinabilidade 

facilita a aprendizagem (Fonseca, 1999). Além disso, tal como afirma Kofka 

(1951 cit. Kephart, 1986) a aprendizagem é um processo dinâmico de 

desenvolvimento e não uma adição mecânica de desempenhos. 

 

1.3.2. Atenção e Aprendizagem 
 

Etimologicamente, a palavra “atenção” provém do termo latino 

attentionem, que deriva da palavra attendere, cujo significado é “tender para”, 

“debruçar-se sobre” (Rebelo, 1994 cit. in Cid, 2002). Surge quase sempre de 

mãos dadas com o termo concentração, sendo que as duas expressões se 

referem a um constructo multidimensional ligado ao estado de alerta, excitação 

e selectividade em relação a um objecto. 
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O termo “ atenção” tem sido usado de várias formas e, em termos 

conceptuais, tem sido difícil alcançar uma definição consensual (Abernethy, 

1993; Magill, 2001). William James (1890, cit Magill, 2001) foi um dos primeiros 

a definir a atenção como um processo em que o indivíduo focaliza a 

consciência para um entre vários possíveis estímulos que decorrem 

simultaneamente, com o objectivo de recolher informação do mesmo. Esta 

definição atribui à atenção duas características fundamentais, que se mantêm 

na actualidade: limitação e selectividade (Magill, 2001). 

Na perspectiva do processamento da informação, a atenção pode ser 

fundamentada em três componentes essenciais (Posner e Bóies, 1971 cit. in 

Fonseca e Cruz, 1995; Schmidt e Lee, 1999; Magill, 2001):  

a) Como um estado de alerta, ou de preparação para a resposta; 

b) Como capacidade limitada de processar informação; 

c) Como um processo que permite seleccionar e processar 

determinada informação e ignorar outras. 

 

A componente de alerta relaciona-se com a excitação, enquanto 

processo fisiológico que resulta da entrada de um estímulo novo e que é 

responsável pela manutenção de um certo estado de vigilância, imprescindível 

para a actividade mental. Segundo Fonseca e Cruz (1995), a excitação ocupa 

um lugar muito importante no processo cognitivo, para além do âmbito 

fisiológico. Para os autores, a excitação, tal como se manifesta na atenção, 

interage com a aprendizagem e a memória na aquisição de informação, sua 

análise, síntese, armazenamento e recuperação. 

A capacidade limitada de processamento é outra componente importante 

da atenção, interligada à componente selectiva. Os indivíduos diferem na 

capacidade de se concentrar em duas tarefas ao mesmo tempo e, algumas 

tarefas podem ser mais facilmente realizadas quando se apresentam 

simultaneamente com outras (Fonseca e Cruz, 1995). 

A componente selectiva da atenção permite que o indivíduo exerça uma 

discriminação entre vários estímulos, seleccionando os relevantes e os 

irrelevantes (Fonseca e Cruz, 1995). Esta selecção pode acontecer de forma 

intencional ou involuntária, dependendo da forma como o estímulo é colocado 

(Schmidt e Lee, 1999) e está relacionada com as experiências prévias do 
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sujeito, armazenadas nas memórias de curta e longa duração (Sequeira, 1988). 

Segundo Ross ou Senf (1971 e 1979 cit. in Fonseca, 1999) ambos estudiosos 

das DA sob a perspectiva do processamento da informação, esta componente 

da atenção revela-se fundamental para a eficaz integração da informação. As 

funções de rememorização e reorganização da informação dependem de uma 

atenção selectiva mais controlada e intencional, o que exige que o indivíduo 

consiga distinguir as variáveis relevantes e irrelevantes para a aprendizagem.  

Os três componentes da atenção – alerta, selectividade e capacidade de 

processamento central – apresentam validade distinta, mas a debilidade em 

qualquer um deles pode resultar numa incompetência ou disfunção cognitiva ou 

numa dificuldade de aprendizagem (Fonseca, 1991 cit. in Fonseca e Cruz, 

1995). Por essa razão, a atenção deveria ser um dos parâmetros a incluir na 

avaliação das funções cognitivas criança, principalmente na manutenção da 

atenção e na atenção selectiva (Fonseca e Cruz, 1995), pela sua importância 

no processo de aprendizagem.   

 A atenção e a memória são duas áreas sobrepostas no âmbito do 

processamento de informação e para Sequeira (1988), a sua interacção deve 

ser considerada prioritária quando se aborda a questão do processamento da 

informação. Grande parte do processamento de informação não é possível sem 

um nível mínimo de atenção e sem o recurso aos processos de memória. 

   Rebelo (1994, cit. in Cid, 2002)) coloca igualmente em evidência a 

importância da atenção em relação à codificação, memorização e assimilação 

de uma aprendizagem. A atenção é considerada uma atitude que permite 

sustentar a intenção de aprender e recordar, sendo uma componente 

necessária à memória, sem a qual não poderemos fixar, nem conservar a 

informação vivida e experimentada.  

 A mesma ideia é defendida por Fonseca (1999) ao colocar em evidência 

o papel da vigilância e da atenção selectiva na selecção dos estímulos 

relevantes para a aprendizagem. 

Os fenómenos de distracção e interferência podem perturbar as relações 

entre atenção e memória, embora a níveis diferentes. A distracção desvia a 

atenção do estímulo e impede que a informação chegue à memória de curto 

prazo; a interferência ocorre a dois níveis: na passagem da informação para a 



 - 38 -

memória de longo prazo e na evocação da informação já armazenada 

(Sequeira, 1988). 

 

Neste capítulo, fizemos uma abordagem aos fundamentos da 

aprendizagem e às condições necessárias para o seu êxito. Quando o 

processo de aprendizagem não evolui conforme o esperado, apesar de o 

indivíduo não apresentar qualquer deficiência e de lhe terem sido 

proporcionadas as oportunidades adequadas para a aprendizagem, estaremos 

perante a existência de uma Dificuldade de Aprendizagem. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Factores de Eficácia do Processamento da Informação em Crianças e Jovens com Dificuldades de 
Aprendizagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

II – Revisão da Literatura 

2. Dificuldades de Aprendizagem e Processamento da Informação 
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22..11  DDIIFFIICCUULLDDAADDEESS  DDEE  AAPPRREENNDDIIZZAAGGEEMM  ––  DDEEFFIINNIIÇÇÕÕEESS  EE  CCOONNCCEEIITTOOSS  
 

Nenhuma área da educação especial tem sido tão investigada como a 

área das DA, considerada uma área simultaneamente misteriosa e complexa 

(Citoler, 1996 cit. in Cruz, 1999). 

As DA englobam uma grande diversidade de problemas educacionais 

(Fonseca, 1994), facto decorrente da ausência de uma definição restrita e 

consensual que permita limitar que tipos de manifestações se enquadram nesta 

categoria. De facto, muitos profissionais de diferentes áreas têm estudado as 

DA, mas a frustração reside no facto de não se verificar qualquer interacção de 

dados e de resultados entre os vários estudos, o que resulta na existência de 

muitas investigações, mas pouca validade das mesmas em termos 

educacionais (Fonseca, 1999). 

 Várias definições foram propostas, desde a década de 60, com Samuel 

Kirk, autor que utilizou pela primeira vez a expressão. Numa tentativa de 

sintetizar a evolução das diferentes propostas, Hammil (1990) realizou uma 

meta-análise da literatura tendo identificado na altura, onze definições que 

foram populares durante um certo período de tempo ou são importantes 

actualmente. No intuito de não repetir o que está sintetizado por diversos 

autores e por vários trabalhos de investigação anteriormente realizados nesta 

área, optaremos por resumir a evolução do conceito dificuldades de 

aprendizagem e analisar, de um modo mais aprofundado, as definições 

consideradas mais consensuais, explorando os seus aspectos mais 

importantes para uma reflexão tão abrangente quanto possível, da 

problemática das DA. 

O termo dificuldades de aprendizagem surge na década de 60, com o 

objectivo de referenciar esta problemática a um contexto educacional, numa 

tentativa de contrariar o estigma clínico que as caracterizava até então (Correia 

e Martins, 1999). Samuel Kirk foi quem pela primeira vez o utilizou, primeiro, no 

seu conhecido livro “A Criança Excepcional” e depois, perante uma 

comunidade científica que debatia questões relacionadas com crianças com 

problemas perceptivos (Cruz, 1999):  
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“Uma dificuldade de aprendizagem refere-se a um atraso, desordem ou 

imaturidade num ou mais processos da linguagem falada, da leitura, da ortografia, da 

caligrafia ou da aritmética, (…) resultantes de uma possível disfunção cerebral e/ou 

distúrbios emocionais ou comportamentais. Não é o resultado de deficiência mental, 

privação sensorial, ou factores culturais e instrucionais (Kirk, 1962, p:263 cit. in 

Hammil, 1990).  
Ao rejeitar a hipótese de que as DA possam resultar de qualquer tipo de 

deficiência, o autor coloca a ênfase na componente educacional em detrimento 

da componente clínica e a aceitação desta ideia é fundamental, no sentido de 

se perceber que estas crianças não podiam ser incluídas noutras categorias de 

crianças em desvantagem, mas precisavam de apoio para a aquisição de 

habilidades escolares (Casas, 1994 cit. in Cruz, 1999).  

Logo a seguir, surge a proposta de Barbara Bateman (1965 cit. in 

Hammil, 1990) que contém três ideias fundamentais: a discrepância entre 

potencial intelectual e desempenho actual; a exclusão de outras deficiências 

como causa das DA; e a irrelevância do sistema nervoso central, no sentido de 

não ser capital a evidência de uma lesão cerebral na determinação dos 

problemas educacionais da criança (Correia e Martins, 1999). 

Estas duas definições serviram de base para as posteriores definições, 

das quais actualmente se destacam duas, pela sua complementaridade e 

aceitação generalizada: a definição de 1977 da U.S. Office Education (USOE), 

que figura na Public-Law 94-142, servindo de base em quase todas as acções 

estatais e a definição do National Joint Committee on Learning Disabilities 

(NJCLD) que, concordando com a anterior, introduziu algumas melhorias e 

clarificou certos conceitos. 

Assim, a USOE utiliza a expressão “dificuldade de aprendizagem 

específica”, definindo-a como: 

 “…uma perturbação num ou mais dos processos psicológicos básicos 

 envolvidos na compreensão ou utilização da linguagem falada ou escrita, que 

 pode manifestar-se por uma aptidão imperfeita de escutar, pensar, ler, 

 escrever, soletrar ou fazer cálculos matemáticos. O termo inclui condições 

 como problemas perceptivos, lesão cerebral, disfunção cerebral mínima, 

 dislexia e afasia de desenvolvimento (…,) não engloba crianças que têm 

 problemas de aprendizagem resultantes de deficiências visuais, auditivas ou 

 motoras, de deficiência mental, perturbação emocional ou de desvantagens 
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 ambientais, culturais ou económicas (USOE, 1977, p: 65083 cit. in Hammil, 

 1990; Correia e Martins, 1999; Cruz, 1999). 

   

 Posteriormente, o NJCLD apresenta a seguinte definição:  
 “ Dificuldades de aprendizagem é um termo geral que se refere a um grupo 

 heterogéneo de desordens manifestadas por dificuldades significativas na 

 aquisição e uso da audição, fala, leitura, escrita, raciocínio ou habilidades 

 matemáticas. Estas desordens são intrínsecas ao indivíduo, presumivelmente 

 devem-se a disfunções do sistema nervoso central e podem ocorrer ao longo 

 da vida. Problemas na auto-regulação comportamental, percepção social e 

 interacção social podem existir com as dificuldades de aprendizagem mas não 

 constituem por eles próprios uma dificuldade de aprendizagem. Embora 

 possam ocorrer concomitantemente com outras condições desvantajosas (por 

 exemplo, dificuldades sensoriais, deficiência mental, distúrbios emocionais 

 sérios) ou com influências extrínsecas (diferenças culturais ou instrução 

 insuficiente ou inapropriada), elas não são o resultado dessas condições ou 

 influências” (NJCLD, 1988 p:1 cit. in Hammill, 1990; NJCLD, 1994 pp:65-

 66, cit. in Fonseca, 1996; Cruz,  1999).  

 

 A definição do NJCLD é a que apresenta mais força, na medida em que 

contém muitos atributos e poucas fragilidades, o que faz dela a definição com 

maior aceitação internacional e com maiores probabilidades de se tornar a 

definição consensual para as DA (Hammil, 1990; Fonseca, 1996). Além disso, 

apresenta maior viabilidade profissional, na medida em que inclui todos os 

elementos identificados como essenciais na literatura e defendidos pelos 

profissionais no campo (Cruz, 1999). É sobre esses aspectos que nos iremos 

debruçar de seguida, numa tentativa de sistematizar os conceitos essenciais 

das DA. 

 Desde logo, as crianças com DA constituem um grupo heterogéneo que 

não se encaixa nas categorias tradicionais de crianças excepcionais (Kirk e 

Gallagher, 1991), situando-se numa zona indefinida entre a excepcionalidade e 

a normalidade (Senf, 1981 cit. in Fonseca, 1996). Um dos aspectos que se 

revela comum entre estas crianças, é a vivência de dificuldades 

significativamente maiores que os alunos da sua idade apresentando uma 

ddiissccrreeppâânncciiaa  entre o resultado real de uma aprendizagem e o potencial de 
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realização esperado em função das suas habilidades cognitivas e intelectuais. 

Esta discrepância verifica-se ao nível do comportamento psicológico – 

percepção, capacidade visual, capacidade motora, atenção, memória – bem 

como nas áreas de desempenho académico – leitura, escrita, cálculo – estas, 

passíveis de serem identificadas apenas na idade escolar (Kirk e Gallagher, 

1991). Deste modo, se existir convergência entre as capacidades cognitivas e 

os resultados da aprendizagem, não faz sentido falar em DA. A questão 

polémica surge ao tentar quantificar a discrepância e definir, com base em 

testes psicométricos, a fronteira entre o normal e o desviante (Citoler, 1996 cit. 

in Cruz, 1999). 

 Por outro lado, o diagnóstico de uma DA está dependente da eexxcclluussããoo  

da existência de outras deficiências, que possam constituir a causa dos atrasos 

na aprendizagem da criança. As DA experimentadas são intrínsecas ao 

indivíduo (Kirk e Gallagher, 1991; Swanson, 1991 cit. in Cruz, 1999), excluindo-

se factores como a presença de qualquer deficiência ou falta de oportunidade 

para aprender (Kirk e Gallagher, 1991). As limitações deste critério dizem 

respeito à especificação do significado de instrução adequada, de 

oportunidades sócio-culturais, etc. (Swanson, 1991 cit. in Cruz, 1999). 

 Desta forma, a criança com DA não possui qualquer deficiência, 

comunica com os outros normalmente e o seu nível de desenvolvimento mental 

é considerado normal para a sua idade. No entanto, evidencia problemas de 

comportamento e discrepâncias ao nível da linguagem e da psicomotricidade, 

para os quais os programas escolares regulares se revelam inadequados, não 

conseguindo a criança atingir os objectivos mínimos (Fonseca, 1984). Assim, 

apesar de se verificarem ccoonnddiiççõõeess  ppeeddaaggóóggiiccaass  aaddeeqquuaaddaass, o distúrbio 

apresentado pela criança implica o recurso a meios alternativos para o 

desenvolvimento do seu processo de aprendizagem (Kirk e Gallagher, 1991). 

Para Fonseca (1999) a verificação da existência de adequadas oportunidades 

de aprendizagem passa pela realização de uma “avaliação ecológica”, que 

englobe a criança, o envolvimento e as interacções entre a criança e o meio. 

 A criança com DA distingue-se da criança “normal” e da criança 

“deficiente”, apresentando um conjunto de sinais neurológicos que interferem 

no desenvolvimento e maturação do sistema nervoso central, condicionando o 

seu processo de aprendizagem. As DA sugerem a existência de disfunções ao 
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nível do pprroocceessssaammeennttoo  ddaa  iinnffoorrmmaaççããoo – recepção, integração, elaboração e 

expressão – que afectam o desenvolvimento e o rendimento escolar (Fonseca, 

1999). 

 Finalmente, o último dos conceitos caracterizadores das DA reside no 

seu carácter de eessppeecciiffiicciiddaaddee, na medida em que as crianças evidenciam uma 

DA específica e não geral (Fonseca, 1999), a qual diz respeito a um problema 

de aprendizagem que está confinado a um número limitado de domínios 

académicos ou cognitivos (Swanson, 1991 cit. in Cruz, 1999). Desta forma, as 

DA manifestam-se na aprendizagem de matérias concretas, pelo que se atribui 

uma denominação específica em função do tipo de problema, como por 

exemplo, a dislexia (Citoler, 1996 cit. in Cruz, 1999). 

A identificação das DA deve ter em conta todos estes aspectos, 

determinando o que não é (critério de exclusão) e o que é (critério de inclusão) 

uma DA. O diagnóstico como constructo deve estar aberto a uma análise 

multidisciplinar, que culmine numa avaliação dinâmica do potencial de 

aprendizagem da criança, a qual procurará perspectivar como a criança irá 

aprender no futuro, mais do que como ela não aprendeu no passado.  

Sintetizando, os parâmetros a considerar na definição da criança com 

DA são quatro (Fonseca, 1999): 

1. Adequada oportunidade de aprendizagem; 

2. Discrepância entre o potencial de aprendizagem e os resultados 

escolares; 

3. Disfunções no processo de informação; 

4. Factores de exclusão. 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, as crianças / jovens com DA 

representam o maior grupo do sistema escolar (55%) em comparação com 

crianças sobredotadas e/ou normais, com aproveitamento escolar bom ou 

médio (25%) e com o grupo de crianças com deficiência (20%) (Fonseca, 

1999). No que respeita à realidade portuguesa, apesar dos números do 

insucesso escolar no ensino básico (37%) e secundário (29%), não existe 

consenso sobre o número de crianças DA, o que se deve à falta de consenso 

sobre a sua identificação e elegibilidade (Fonseca, 1996). Correia e Martins 

(1999) afirmam que o número de alunos DA aumentou consideravelmente nos 
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últimos 20 anos, tendo passado de umas dezenas de milhar para mais de uma 

centena de milhar, constituindo actualmente cerca de metade dos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais do nosso país. 

A correcta identificação destas crianças é essencial, pois na maior parte 

dos casos limita-se à simples constatação do número de repetências ou de um 

aproveitamento escolar abaixo da média (Fonseca, 1999). Assim, as DA 

transformam-se numa espécie de “esponja sociológica” (Fonseca, 1996) onde 

tanto cabem os problemas relacionados com uma pedagogia inadequada, 

como os factores estranhos ao processo de ensino-aprendizagem, o que leva a 

uma utilização generalizada e, naturalmente, nem sempre correcta do termo. 

O processo de identificação realizado no sentido ecológico e 

psicoeducacional implica, desde logo, entender que ao chegar à escola, o 

aluno é portador de uma personalidade e de um conjunto de aprendizagens 

anteriores, com as quais irá agir perante professores, colegas e métodos 

pedagógicos (Fernandes, 1990). Através das competências, pré-requisitos e 

estratégias de aprendizagem reveladas pela criança, o professor elaboraria um 

diagnóstico psicoeducacional equacionado em áreas fortes e fracas, que 

pudessem perspectivar o seu potencial dinâmico de aprendizagem (Fonseca, 

1999).  

 Segundo Fonseca (1996), a avaliação psicoeducacional é uma das 

áreas fracas no campo das DA em Portugal – cerca de 60% dos estudantes 

identificados com base no insucesso escolar não satisfaz a definição de DA 

contida na literatura internacional, cujos critérios mais importantes foram 

desenvolvidos anteriormente. A ausência de uma identificação 

psicoeducacional no sentido cientifico de DA, que seja igualmente concordante 

com outros critérios médico-psico-pedagógicos relacionados com o potencial 

de aprendizagem e com o comportamento social, faz com que muitas crianças 

com DA sejam excluídas dos apoios escolares e, pelo contrário, muitas sejam 

incluídas nesses serviços, não tendo sido identificadas como tendo DA 

(Fonseca, 1996; 1999). 

 De acordo com o mesmo autor, alguns dos desafios que Portugal 

enfrenta no sentido de proporcionar às crianças com DA um correcto 

atendimento e as mesmas oportunidades de aprendizagem, passam por: 
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1. Adoptar uma definição clara e precisa sobre o conceito de dificuldades 

de aprendizagem, distinguindo objectivamente o que é do que não é; 

2. Reconhecer que, nesta categoria, existem dois tipos de crianças: 

crianças com DA e crianças com problemas de aprendizagem, 

desencadeados por outros factores, como o envolvimento; 

3. Desenvolver estudos epidemiológicos de grande escala, e 

principalmente de carácter multidisciplinar, com a intervenção de 

especialistas de diferentes áreas, para chegar ao número aproximado de 

crianças com DA existentes no nosso sistema educativo  

4. Desenvolver metodologias adequadas para a identificação e intervenção 

nas DA, procedendo à permanente avaliação de resultados, no sentido 

de encontrar as melhores estratégias para o processo de atendimento 

das DA;  

5. Formar os professores que lidam diariamente com estas crianças, no 

âmbito da neuropsicologia da aprendizagem, no sentido de melhor 

poderem compreender a complexidade das dificuldades apresentadas 

pelos alunos – abordagem neuroeducacional. 

 
 
2.2. PERSPECTIVAS ACTUAIS DE ANÁLISE DAS DIFICULDADES DE 

 APRENDIZAGEM 
 
 Nos últimos anos, o campo das DA tem recebido contributos de 

investigações realizadas em vários domínios, verificando-se uma grande 

preocupação em aumentar o conhecimento interdisciplinar nesta área (Cruz, 

1999). 

 Alguns autores, citados por Cruz (1999), sintetizaram o panorama 

contemporâneo das DA em três grandes quadros conceptuais: I) o da análise 

aplicada do comportamento; II) o do processamento da informação; III) o 

neuropsicológico. Apesar de todas as perspectivas evidenciarem vantagens e 

limitações, o nosso objectivo é contextualizá-las com o sentido, apenas, de 

sintetizar a abordagem actual à problemática das DA, pelo que não as 

discutiremos ao pormenor. 
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 Segundo a perspectiva da Análise Aplicada do Comportamento, a 

aprendizagem consiste na relação entre um estímulo fornecido pelo 

envolvimento e uma resposta evidenciada pelo indivíduo, ou entre esta 

resposta e um reforço. Assim, é colocado em evidência o papel do 

envolvimento no processo de aprendizagem, em prejuízo da perspectiva 

neurofisiológica segundo a qual, as DA estariam associadas a uma Disfunção 

Cerebral Mínima. O principal argumento apontado é o perigo que constitui o 

acto de rotular a criança com esse tipo de explicação, limitando as expectativas 

de pais e professores para as suas possíveis realizações, criando as condições 

para um envolvimento menos estimulante e com exigências mínimas (Vellutino 

et al. 1977 cit. in Cruz, 1999). Deste ponto de vista, as DA e o insucesso 

escolar derivam da falta de incentivos, reforços, feedbacks, e outros 

comportamentos inadequados à situação de ensino (Rebelo, 1993). 

 As teorias baseadas no Processamento da Informação definem uma 

separação entre o processo sensorial do processo perceptivo e este do 

processo de codificação ou armazenamento (Fonseca, 1999). De acordo com 

os defensores desta perspectiva, os bons leitores são significativamente 

melhores na fase de codificação, pelo que importa descrever e explicar como é 

que o indivíduo com DA guarda, transforma, manipula e utiliza a informação 

recebida (Rebelo, 1993; Fonseca, 1999). Neste sentido e de acordo com esta 

abordagem, as DA devem-se a deficiências nas funções de processamento 

psicológico – alterações numa ou mais fases do processamento da informação 

(input, integração, elaboração, output) que provocam problemas na aquisição e 

integração de novas informações, que as aprendizagens escolares implicam 

(Cruz, 1999).  

Tal como afirmámos no capítulo anterior, a atenção selectiva reveste-se 

de grande importância para a adequada integração da informação. A eficácia 

das diversas funções cognitivas depende da capacidade do indivíduo para 

distinguir as variáveis relevantes e irrelevantes para a aprendizagem, o que só 

possível através de uma atenção selectiva controlada e intencional. Se esta 

“filtragem” não funcionar eficazmente, o que se verifica por vezes nas crianças 

com DA, o processo de integração da informação mais simples será igualmente 

menos eficiente, comprometendo as aquisições posteriores (Ross, 1979, cit. in 

Fonseca, 1999).  
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 As duas perspectivas até aqui apresentadas, pertencentes a correntes 

aparentemente antagónicas – a comportamentalista e a cognitvista – tendem a 

ser fundidas em teorias que consideram o indivíduo como um ser 

simultaneamente activo e reactivo, isto é, ao mesmo tempo que responde ao 

envolvimento, também o transforma através de processos de mediação 

cognitiva (Casas, 1994, cit. in Cruz, 1999). 

 Finalmente, os defensores da perspectiva Neuropsicológica, advogam 

que a aprendizagem é um comportamento complexo mediatizado pelo sistema 

nervoso central (Casas, 1994, cit. in Cruz, 1999), pelo que os resultados 

escolares dependem do estado intacto do cérebro, bem como da organização 

dos vários sistemas cerebrais, que deverão, no seu conjunto, funcionar 

adequadamente. Defendem ainda, num paralelismo ao modelo funcional de 

Luria já descrito no capítulo anterior, que a lugares específicos do cérebro 

correspondem funções determinadas, pelo que a existência de lesões ou mau 

funcionamento de certas áreas cerebrais, se repercutirá em comportamentos 

ou modalidades de aprendizagem desajustadas (Rebelo, 1993). Nesta linha de 

pensamento, as DA podem ser originadas por disfunções cerebrais, em 

consequência de danos cerebrais, anomalias neurodesenvolvimentais e 

desequilíbrios químicos ou eléctricos, ainda que subtis (Coplin e Morgan, 1988 

cit. in Cruz, 1999).  

Esta abordagem foi defendida por nomes marcantes como Orton que 

descrevia a dislexia como a ausência de dominância cerebral, ou Werner e 

Strauss que atribuíam os distúrbios de aprendizagem a “lesões cerebrais 

mínimas” ou a “defeitos neurológicos (Torgensen, 1986 cit. in Rebelo, 1993). 

Aliás, grande parte do trabalho educacional dos pioneiros das DA, 

desenvolveu-se a partir da constatação de uma condição neurológica 

específica em certas crianças que, não podendo ser integradas nos parâmetros 

da deficiência mental, também não se inseriam na aprendizagem normal. As 

disfunções no sistema nervoso central constituem um dos factores, do ponto de 

vista médico-neurológico, dos distúrbios de aprendizagem (Rebelo, 1993). 

Nesse sentido, a expressão “disfunção cerebral mínima” (DCM) tem designado 

uma grande variedade de condições na criança cuja disfunção cerebral, apesar 

de não produzir grandes défices sensoriais, motores ou intelectuais, revela 
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alterações pouco óbvias e disfunções específicas no comportamento e na 

aprendizagem (Fonseca, 1999).  

 A manifestação destas disfunções, é designada por alguns autores 

como indícios ou sinais neurológicos (Monedero, 1989; Hynd, Marshall e 

Gonzalez, 1991; Martin, 1994, cit, in Cruz, 1999) cuja severidade os distingue 

em máximos e mínimos, sendo estes últimos os que se relacionam com as DA. 
 

Quadro 2 – Síndromes cerebrais disfuncionais (adaptado de Fonseca, 1999) 

MÍNIMOS (LIGEIROS) MÁXIMOS (SEVEROS) 
 

1. Disfunção da motricidade fina e da 

coordenação. 

2. Anormalidades 

electroencefalográficas sem 

convulsões, que podem estar 

associadas a flutuações do 

comportamento e da função 

intelectual. 

3. Desvios de atenção, do nível de 

actividade, do controlo da 

impulsividade e da afectividade. 

4. Défices específicos e circunscritos 

da percepção, da memória e da 

inteligência. 

5. Disfunções centrais e não 

periféricas da visão, da audição, do 

sistema háptico e da fala. 

 

1. Paralisia Cerebral. 

 

2. Epilepsia. 

 

3. Autismo ou outras desordens mentais e 

de comportamento. 

 

4. Deficiência mental. 

 

5. Deficiência visual, deficiência auditiva e 

afasias severas. 

 

A DCM evidencia, assim, défices específicos nos processos perceptivos, 

integrativos e expressivos que se repercutem de forma difusa e variada na 

adaptação comportamental e na eficácia da aprendizagem da criança, pelo que 

inclui um conjunto variado de crianças que apresentam dificuldades específicas 

de comportamento e de aprendizagem – défices perceptivos, lesões cerebrais 

mínimas, afasias evolutivas, dislexias, disortografias, disgrafias, discalculias, 

etc. (Fonseca, 1999).  
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A identificação e a intervenção precoces são fundamentais, na medida 

em que a DCM pode comprometer o ajustamento à vida, o processo de 

desenvolvimento e o nível de realização e de prestação dos indivíduos 

afectados. Se considerarmos que cada vez mais se relacionam as DA com o 

estado funcional do sistema nervoso (Correia, 1997; Cruz, 1999), aumenta a 

relevância de uma abordagem neurobiológica que tente perceber e explicar 

como é que o cérebro processa a informação e transforma a percepção em 

significados, tentando conhecer as funções neurológicas implicadas em cada 

tipo e nível de aprendizagem (Hynd, Marshall e Gonzalez, 1991; Martin, 1994, 

cit, in Cruz, 1999). 

Apesar de, durante alguns anos, o contributo da abordagem 

neuropsicológica ter sido posto em causa, actualmente parece ter renascido a 

ideia de que ela poderá fornecer importantes contribuições, nos domínios da 

teoria e da própria intervenção nas DA (Rebelo, 1993). 

  

 Independentemente da perspectiva em que se enquadrem, as DA ainda 

se confrontarão com grandes desafios, no seu processo de desenvolvimento e 

afirmação enquanto área disciplinar. A disputa sobre a definição mais 

abrangente, sobre a etiologia das DA, a sua diferenciação relativamente a 

outras condições ou a distinção dos vários subgrupos ou subtipos de DA, são 

algumas questões ainda em aberto nesta fascinante área. 

 

 

22..33..  CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAASS  DDIIFFIICCUULLDDAADDEESS  DDEE  AAPPRREENNDDIIZZAAGGEEMM  
 

 À semelhança do que se verifica no processo de definição das DA, ou 

talvez por essa razão, a classificação das DA também não é consensual, 

assumindo diferentes formas, de acordo com a perspectiva sobre a qual se 

analisa a questão. Procurando manter a continuidade relativamente aos temas 

até aqui desenvolvidos, iremos de seguida, expor algumas dessas 

classificações. 

 Com base no critério de exclusão, Quirós e Schrager (1978 cit. in 

Fonseca, 1984; 1999) propõem uma classificação que divide as DA em 

primárias e secundárias, como se pode ver no quadro que se segue. 
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Quadro 3 – Classificação das DA de Quirós e Schrager, 1978 (adaptado de Fonseca, 

1984) 

Dificuldades de Aprendizagem 

Primárias 

Dificuldades de Aprendizagem 

Secundárias 
 

1. Não se identifica uma causa orgânica 

específica. 

2. Compreendem perturbações nas 

aquisições especificamente humanas, isto 

é, práxicas e simbólicas – linguagem 

falada, linguagem escrita e linguagem 

quantitativa. 

3. O potencial sensorial, motor, intelectual 

e social é normal. 

4. Se há perturbações, estas dependem 

de alterações tão mínimas que não são 

detectadas pelos exames médicos 

tradicionais, que são insuficientes para 

identificar distúrbios simbólicos e 

problemas no processamento da 

informação. 

5. As aquisições da linguagem falada, da 

linguagem escrita e da linguagem 

quantitativa, estão primariamente 

perturbadas. 

 

1. Resultam de condições, desordens ou 

deficiências devidamente diagnosticadas – 

visual, auditiva, motora, mental, emocional 

ou privação cultural. 

2. Compreendem perturbações nas 

aquisições não especificamente humanas 

e as DA são a consequência secundária 

de deficiências nervosas, sensoriais, 

psíquicas ou ambientais. 

3. O potencial sensorial, motor, intelectual 

e social é atípico e desviante. 

4. Se há perturbações, elas dependem 

secundariamente de deficiências 

sensoriais, neurológicas, psíquicas ou 

envolvimentais. 

5. As aquisições da linguagem falada, da 

linguagem escrita e da linguagem 

quantitativa estão secundariamente 

perturbadas. 

  

Os problemas relacionados com as DA primárias podem envolver 

disfunções cerebrais na linguagem falada (disnomia, disfasia, disartria), na 

linguagem escrita (dislexia, disgrafia e disortografia) ou na linguagem 

quantitativa (discalculia). Podem igualmente, verificar-se problemas 

perceptivos, quer no processo auditivo como no processo visual, bem como 

problemas psicomotores que podem ocorrer ao nível do controlo vestibular e 

proprioceptivo, da lateralização, da imagem do corpo, da estruturação espacio-

temporal, da praxia global e praxia fina. 
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 Relativamente aos problemas associados com as DA secundárias, estes 

podem ser afecções biológicas ao nível do sistema nervoso central (lesões 

cerebrais, paralisia cerebral, epilepsia e deficiência mental) ou ao nível dos 

sistemas sensoriais (deficiência visual, ambliopia, deficiência auditiva ou 

hipoacusia). Outros problemas associados situam-se ao nível dos problemas 

de comportamento (de tipo reactivo, neurótico ou psicótico) ou relacionados 

com factores ecológicos e socioeconómicos, como o envolvimento afectivo, a 

malnutrição, a privação cultural ou a dispedagogia (métodos de ensino 

inadequados). 

 KirK e Chalfant (1984 cit. in Kirk e Gallagher, 1991) apresentam uma 

classificação baseada no âmbito e no momento evolutivo em que aparecem as 

DA, agrupando-as em duas categorias: as DA desenvolvimentais e as DA 

académicas. 

 As DA desenvolvimentais são constituídas por dificuldades nos 

processos psicológicos básicos e não específicos que estão implicados na 

execução de todas as actividades cognitivas. Dividem-se em dificuldades 

primárias, referentes a dificuldades ao nível da atenção, memória e percepção, 

e em dificuldades secundárias, que se referem a dificuldades no pensamento e 

na linguagem oral, e são resultado das anteriores. 

 De acordo com os autores, os distúrbios de aprendizagem relativos ao 

desenvolvimento referem-se a desvios no desenvolvimento de uma série de 

funções psicológicas e linguísticas que normalmente se desenvolvem à medida 

que a criança cresce. A associação entre as dificuldades desenvolvimentais e 

as de realização escolar – académicas – são descritas como falta de 

habilidades de pré-requisito para a aprendizagem da leitura, escrita ou cálculo. 

 As DA académicas dizem respeito a uma inibição significativa ou 

bloqueio para a aprendizagem da leitura, da escrita, da soletração/expressão 

ou da aritmética. Estes distúrbios são habitualmente observados ao nível da 

idade escolar. Além das questões do processamento cognitivo, os autores 

referem também a existência de uma discrepância entre o potencial da criança 

e a sua realização académica numa determinada área (leitura, escrita ou 

cálculo), mesmo quando esta teve as oportunidades para aprender e os 

métodos de instrução foram adequados. 
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 Tendo por base as causas dos problemas de aprendizagem, Adelman e 

Taylor (1986 cit. in Cruz, 1999) e Rebelo (1993) apresentam duas propostas de 

classificação das DA.  

 Os primeiros autores sugerem a existência de três tipos principais de 

problemas que se situam num continuum de dificuldades, o qual reflecte o 

carácter variável das causas. Num dos extremos desse continuum, 

encontramos os problemas do tipo I, causados por factores exteriores ao 

indivíduo, como um envolvimento de aprendizagem inadequado. Os problemas 

do tipo II incluem os indivíduos que não aprendem bem em situações perante 

as quais têm dificuldades de adaptação, em consequência das suas 

vulnerabilidades. Neste segundo tipo de problemas verifica-se uma 

contribuição relativamente igual de factores relativos ao envolvimento e, por 

outro lado, de factores de ordem intrínseca ao indivíduo. No extremo oposto do 

continuum de problemas de aprendizagem formulado por Adelman e Taylor, 

encontram-se os problemas do tipo III os quais terão origem exclusivamente 

em factores intrínsecos ou pessoais, correspondendo às DA primárias, 

referidas por Quirós e Schrager. Neste grupo incluem-se todos os indivíduos 

que apresentam desordens internas mínimas, as quais originam disfunções 

mínimas ao nível do sistema nervoso central, tornando a aprendizagem difícil, 

mesmo em bons contextos de ensino. 

 A classificação proposta por Rebelo adopta o mesmo modelo 

apresentado pelos autores anteriores, mas acrescenta uma quarta categoria 

que reforça a necessidade de excluir outros quadros de deficiência, no 

processo de identificação das DA. Assim, tal como Adelman e Taylor, inclui nos 

problemas do tipo III todos os problemas de aprendizagem denominados 

primários ou específicos, cujas causas se situam apenas ao nível intra-

individual, interferindo tanto na percepção como no processamento linguístico. 

Esta categoria compreende assim, os problemas incluídos nas noções de 

dislexia (leitura), disortografia (escrita) e discalculia (cálculo). Os problemas do 

tipo IV acrescentados por Rebelo, englobam as dificuldades resultantes de 

deficiências com quadros de diagnóstico bem definidos, como são as 

deficiências sensoriais e motoras, a paralisia cerebral, as deficiências 

intelectuais e emocionais graves e o autismo. Estabelecendo de novo a 
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comparação com a classificação proposta por Quirós e Schrager, esta 

categoria corresponde às DA secundárias. 

 Uma outra proposta de classificação foi defendida por Rourke (1989, cit. 

in Cruz, 1999), tendo por base o modelo psiconeurológico da aprendizagem, 

segundo o qual a aprendizagem consiste num conjunto de processos 

psicológicos que ocorre numa estrutura considerada o principal órgão de 

aprendizagem – o cérebro. 

 O autor sugere a existência de dois grupos distintos: o grupo R-S 

(reading-spelling) e o grupo A ou de síndroma NLD (non verbal learning 

disability). Segundo o autor, o primeiro grupo (R-S) apresenta mais dificuldades 

nos domínios da leitura e da escrita devido a um funcionamento deficitário do 

hemisfério esquerdo. O outro grupo de indivíduos (NLD), com défices nas 

habilidades visuo-espaciais, de organização e de síntese, demonstra mais 

dificuldades na matemática, devido a deficiências de funcionamento do 

hemisfério direito. 

 Finalmente, gostaríamos também de referir a classificação do DSM-IV 

(1996, cit. in Cruz, 1999), que constitui sempre uma referência para os 

profissionais da área das necessidades educativas especiais no geral, e no que 

respeita às DA, em particular. Esta classificação foi concebida de acordo com o 

padrão académico exibido pelos indivíduos, dividindo-os em quatro categorias: 

perturbação da leitura, perturbação da escrita, perturbação do cálculo e 

perturbação sem outra especificação. 

 Para a Associação Americana de Psiquiatria, o diagnóstico das DA 

baseia-se na discrepância entre o rendimento individual demonstrado nas 

provas de leitura, aritmética e escrita e aquele que é esperado para a idade, 

nível de escolaridade ou nível intelectual da criança (DSM, 1996, cit. in Cruz, 

1999). No entanto, referem que deve ser estabelecida uma diferença entre DA 

e dificuldades escolares provocadas por falta de oportunidades, ensino 

inadequado ou factores culturais. Por outro lado, alertam para o facto de que as 

dificuldades escolares provocadas por um quadro de deficiência, perturbação 

global do desenvolvimento ou da comunicação, devem ser alvo de um 

diagnóstico diferenciado. 

 Assim, a perturbação da leitura, normalmente designada de Dislexia, 

verifica-se quando o rendimento na leitura (na precisão, na velocidade ou na 
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compreensão) fica substancialmente abaixo do esperado em função dos 

factores já referidos em cima, de tal forma que interfere no rendimento 

académico ou em actividades quotidianas que requerem aptidões de leitura. No 

caso de se verificar a existência de uma deficiência sensorial, constata-se que 

as dificuldades de leitura apresentadas são excessivas em relação às que 

estariam habitualmente associadas a esse défice. 

Existem várias expressões semelhantes para definir as dificuldades 

específicas de leitura, mas o termo tradicionalmente mais utilizado é o de 

Dislexia (Rebelo, 1993). A Federação Mundial de Neurologia define-a como “a 

dificuldade na aprendizagem da leitura, independentemente da instrução 

convencional, adequada inteligência e oportunidade sociocultural. Depende, 

portanto, fundamentalmente, de dificuldades cognitivas, que são 

frequentemente de origem constitucional” (1968, cit. in Fonseca, 1999, pág. 

290). Nos últimos anos, o conceito tornou-se mais específico, designando uma 

síndrome determinada, que se manifesta em dificuldades de distinção ou 

memorização de letras ou grupos de letras e problemas de ordenação, de ritmo 

e de estruturação das frases (Torres e Fernandéz, 2001). 

Nos anos 70, a Dislexia era considerada uma doença social grave, que 

afectava um elevado número de alunos, considerados “pacientes”, como 

podemos constatar através das palavras de Montenegro (1974). “As 

percentagens de escolares afectados pela Dislexia e pela disortografia são 

verdadeiramente notórias para que o fenómeno deixe de constituir um grave 

problema para os próprios pacientes, os pais, os mestres, os especialistas” 

(pág. 6). 

Nos dias de hoje, as dificuldades de leitura e escrita continuam a 

constituir um dos principais obstáculos que surgem ao longo da escolarização, 

na medida em que, além da dificuldade na aquisição da leitura ou escrita em si, 

causam dificuldades em outras áreas de aprendizagem, condicionando todo o 

percurso escolar do aluno. As dificuldades de aprendizagem da leitura e da 

escrita podem ser consideradas como dificuldades que se manifestam na 

aquisição de competências básicas, sobretudo na fase de descodificação, as 

quais se mantêm posteriormente na fase de compreensão e interpretação de 

textos (Rebelo, 1993). 
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A partir dos inúmeros estudos realizados ao longo do tempo, é possível 

identificar um conjunto de características atribuídas às crianças e jovens com 

Dislexia, as quais consideramos importante referir, na medida em que pode 

constituir informação útil na sua detecção precoce. 

Segundo Torres e Fernandéz (2001) as características da Dislexia 

podem agrupar-se em dois grandes blocos: comportamentais e escolares. Na 

primeira categoria as autoras incluem a ansiedade, a insegurança, a atenção 

instável ou o desinteresse pelo estudo. Relativamente às características 

escolares, as autoras referem um ritmo de leitura lento, com leitura parcial de 

palavras, perda da linha que está a ser lida, confusões na ordem das letras 

(ex.: sacra em vez de sacar), inversões de letras ou palavras (ex: pro em vez 

de por) e mescla de sons ou incapacidade para ler fonologicamente. 

Fonseca (1999) aponta outro tipo de características globais de 

comportamento, mais relacionadas com aspectos de maturação e de 

desenvolvimento global. O autor indica problemas nas seguintes áreas: 

a) Lateralização e orientação direita – esquerda; 

b) Noção do corpo; 

c) Orientação no espaço e no tempo; 

d) Representação espacial; 

e) Coordenação de movimentos: 

f) Memória; 

g) Grafismo e expressão oral. 

 

 A perturbação da escrita é identificada quando os padrões da escrita se 

situam significativamente abaixo do nível esperado para a criança, interferindo 

no rendimento académico e em actividades que solicitem a composição de 

textos escritos. Tal como nas categorias anteriores, caso esteja presente um 

défice sensorial, as dificuldades nas aptidões da escrita são superiores em 

relação às que lhe estariam associadas (DSM, 1996 cit. in Cruz, 1999). 

A escrita e a sua aprendizagem implicam duas grandes componentes ou 

funções: a composição e a codificação. Quando existem problemas nestes 

processos, estamos perante a existência de Dificuldades de Aprendizagem da 

Escrita, as quais se dividem em função da componente afectada. 
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 Quando o problema se relaciona com a composição escrita, verificando-

se problemas ao nível da planificação e da formulação escrita, designa-se de 

Disortografia. Se a componente afectada é a da codificação escrita, existindo 

problemas de execução gráfica e de escrita das palavras, trata-se de uma 

Disgrafia (Fonseca, 1984; Baroja, Paret e Riesgo, 1993, cit. in Cruz, 1999). 

Sendo um problema inerente à fase de composição, a Disortografia 

afecta a ideação, a formulação e a produção de texto (Pinto, 1994; Citoler, 

1996 cit. in Cruz, 1999; Fonseca, 1999) podendo manifestar-se quando o 

sujeito apresenta problemas nas operações cognitivas e de sintaxe. Apesar de 

apresentar uma comunicação oral correcta, de poder copiar palavras, bem 

como escrevê-las quando ditadas, manifesta dificuldades na organização e 

expressão dos seus pensamentos segundo as regras gramaticais (Fonseca, 

1999).  

O processo de escrita implica também uma componente de codificação 

escrita, de carácter práxico, que o indivíduo desenvolve quando executa os 

traçados dos sinais gráficos – a existência de uma perturbação nessa 

componente dá lugar à Disgrafia (Torres e Fernandéz, 2001). 

A Disgrafia coloca, portanto, um problema de execução motora 

(Fonseca, 1999) e segundo Casas (1988 cit. in Cruz, 1999) é neste domínio 

que se encontra a maior parte das dificuldades ao nível da escrita.   

Ao abordar o tema das DA de Leitura e Escrita, é habitual associarmos 

os dois tipos de problemas, nomadamente a Dislexia e a Disortografia. No 

entanto, essa associação directa não parece ser consensual na literatura da 

especialidade. Torres e Fernandéz (2001) advogam que “a Disortografia, 

enquanto perturbação específica, compreende erros apenas na escrita, sem 

que tais erros se verifiquem também na leitura” (pág. 76). No entanto, outros 

autores afirmam que a leitura e escrita são actividades intimamente 

relacionadas, sendo que a leitura proporciona o input da informação a ser 

codificada (Rebelo, 1993). Segundo Fonseca (1999), se a criança não pode ler, 

não consegue escrever, pois sem input não existe output. Rebelo (1993) afirma 

que mesmo que certas crianças evidenciem apenas problemas de escrita, 

apresentando um nível razoável de leitura, em comparação com colegas que 

não apresentem estes problemas, evidenciam uma leitura menos rápida e 

menos correcta. Este autor refere ainda como argumento a favor desta 
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associação, o facto de nos primeiros anos escolares a aprendizagem da leitura 

e da escrita se fazer paralelamente, pelo que havendo problemas num domínio, 

estes se reflectem no outro. 

 De uma forma geral, a nossa percepção a partir da consulta efectuada, 

leva-nos a confirmar que é mais comum a referência às dificuldades na leitura 

e na escrita em simultâneo (Montenegro, 1974; Fonseca, 1999; Rebelo, 1993; 

Pinto, 1994; Citoler e Sanz, 1997; Lopes, 2000). 

 

Relativamente à perturbação do cálculo, é normalmente designada de 

discalculia, uma derivação de “acalculia”, termo que descreve um transtorno 

adquirido (por lesão cerebral) da habilidade para realizar operações 

matemáticas, depois de estas se terem desenvolvido e consolidado. A 

discalculia encontra-se sobretudo em crianças e é de carácter evolutivo ou 

desenvolvimental, não resulta de uma lesão e associa-se sobretudo com as 

dificuldades de aprendizagem da matemática (Garcia, 1995 cit. in Cruz, 1999).  

Refere-se a um transtorno estrutural de maturação das habilidades 

matemáticas, manifestando-se através de dificuldades na realização do 

processamento dos números, no cálculo aritmético e na resolução de 

problemas (Cruz, 1999). Para Cohn (1961 cit. in Fonseca, 1999) a discalculia 

compreende a dificuldade em realizar operações matemáticas normalmente 

associada a problemas de revisualização de números, de ideação, de cálculo e 

de aplicação de instruções matemáticas. 

  Os critérios de diagnóstico desta DA relacionam-se com um rendimento 

no cálculo ou no raciocínio matemático inferior ao esperado, o qual interfere de 

modo significativo no rendimento académico ou em actividades quotidianas 

onde são solicitadas capacidades para o cálculo. Além disso, a discrepância 

evidenciada pela criança é superior à esperada, caso existisse um quadro de 

défice sensorial associado (DSM, 1996 cit. in Cruz, 1999). 

 

 Por último, a perturbação da aprendizagem sem outra especificação, 

refere-se a perturbações da aprendizagem que não preenchem os critérios de 

perturbações específicas da aprendizagem (DSM-IV, 1996, cit. in Cruz, 1999). 

Nesta categoria podem incluir-se problemas manifestados em todas as áreas 

académicas (leitura, escrita e cálculo) que em conjunto, interferem com o 
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rendimento académico do indivíduo. Esta situação pode verificar-se mesmo 

que o desempenho nas diferentes provas não se revele significativamente 

inferior ao esperado para a idade cronológica do indivíduo, para o seu 

quociente intelectual ou para o seu nível de escolaridade. 

  

 2.3.1. Dificuldades de Aprendizagem Não Verbais (DANV) 
 

 As DA têm sido maioritariamente investigadas nas suas características 

verbais (DAV), com grande ênfase no estudo da dislexia (Fonseca, 1984). É 

relativamente recente o reconhecimento científico de que as DA podem ser não 

verbais (DANV), resultando de outros processos cognitivos, mais relacionados 

com o hemisfério direito.  

 As DANV envolvem processos cognitivos relativos às aprendizagens não 

verbais implicando perturbações ao nível da organização visuo-espacial, da 

percepção táctil, da praxia motora (dispraxias), da aprendizagem da escrita 

(disgrafias), da resolução de problemas não verbais e da percepção social 

(Rourke, 1995 cit. in Fonseca, 1999). 

 No processo de hierarquização da experiência (abordado no capítulo 

anterior), a sensação surge no nível mais baixo, dando lugar, por evolução 

cognitiva, à percepção, à imagem, à simbolização e, no nível mais elevado, à 

conceptualização. As DA Verbais situam-se ao nível da simbolização, 

afectando frequentemente a conceptualização e os processos cognitivos 

subsequentes.  

As DANV, por seu lado, situando-se ao nível da percepção e imagem, 

parecem ser mais debilitadoras do potencial de adaptação e de aprendizagem 

da criança, na medida em que envolvem défices ao nível sensorial e 

perceptivo-motor, interferindo nos processos básicos de processamento da 

informação e de aquisição e significação da experiência. Existindo um deficit ao 

nível da percepção, a significação ou simbolização da experiência vai estar 

comprometida, condicionando, por consequência, a aprendizagem num nível 

de maior abstracção mental. Por essa razão, estas crianças podem manifestar 

uma idade mental inferior à sua idade cronológica (McCarthy e McCarthy, 1974 

cit. in Fonseca, 1999).  
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Os principais traços clínicos da caracterização psicoeducacional da 

síndroma das DANV são: défices na organização visuo-espacial; distúrbios 

psicomotores; défice de atenção; apercepção social. 

 

 Défices de Organização Visuoespacial 

 Um dos processos cognitivos identificados na criança com DANV é a 

incapacidade de se orientar a si mesma no espaço, denominada de disgnósia 

ou agnósia espacial, em que a criança manifesta dificuldades ou uma 

incapacidade (no caso mais grave) de aprender ou integrar onde se encontra.  

Estas crianças estão quase sempre perdidas no espaço, não 

conseguindo orientar-se de um sítio para o outro, mesmo que o envolvimento 

seja o mesmo todos os dias, o que parece estar relacionado com os processos 

de processamento da informação, especialmente a memória. 

 Esta disfunção está frequentemente associada à disgnósia ou agnósia 

temporal, que consiste na dificuldade ou incapacidade de aprender o 

significado do tempo e do ritmo, o que coloca importantes limitações nas 

formas superiores de aprendizagem, como por exemplo, a divisão das sílabas 

na escrita ou na leitura. 

 Tendo em conta este perfil neuropsicológico, as dificuldades são 

normalmente detectadas nos processos perceptivos e motores que estão na 

base da escrita, como a coordenação óculo-manual, a reprodução de desenhos 

geométricos, a organização de pontos de referência, o transporte de posições e 

relações visuoespaciais, etc. A presença de perturbações nestas áreas 

consubstancia a disgrafia, considerada uma forma específica de dispráxia 

(Fonseca, 1999). 

 

 Distúrbios Psicomotores (sintetizar) 

 Segundo Fonseca (1999) os distúrbios psicomotores são muito 

característicos das DANV, agrupando-se em três tipos de défices: 

 I) Posturais; estão relacionados com o sistema piramidal, enquanto 

base funcional do organismo e instrumento crucial de ajustamento 

comportamental ao envolvimento – através de processos de integração 

vestibular, cerebelosa e tónica complexos, o indivíduo interage com objectivos, 

com obstáculos e com os outros. As crianças com DANV tendem a apresentar 
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mais problemas posturais do lado esquerdo do corpo (controlado pelo 

hemisfério direito), mas manifestam-se igualmente “fracas” dos dois lados do 

corpo. 

II) Somatognósicos; podem situar-se no âmbito neurológico (ex: 

problemas de lateralização e orientação espacial), psicanalítico (ex: 

perturbações do simbolismo corporal), fenomenológico (ex: problemas de 

integração experiencial) ou psicológico (ex: problemas de consciencialização 

corporal; dispráxias). Todos estes domínios se inscrevem na noção do EU, da 

representação dinâmica da consciência histórica do sujeito, através da qual ele 

interage com a realidade, de forma harmoniosa e eficaz. 

III) Práxicos: surgem como uma consequência dos défices posturais e 

somatognósicos. A criança manifesta dificuldades em aprender padrões 

motores básicos inerentes, quer às várias actividades lúdicas próprias da 

infância, quer às actividades de vida diária como sejam vestir-se, utilizar os 

talheres ou desenhar. Apesar de saber o que deve fazer e de não possuir 

qualquer tipo de paralisia, a criança não consegue planificar e sequencializar o 

acto motor de forma harmoniosa.  

 A combinação de todos estes problemas culmina num isolamento da 

criança relativamente aos seus pares, principalmente em actividades que 

possam evidenciar as suas dificuldades, como o recreio escolar ou jogos de 

grupo. Se esta tendência não for combatida desde logo, as consequências ao 

nível da auto-estima e da auto-confiança da criança poderão comprometer todo 

o seu desenvolvimento pessoal e social. 

  

 Défice de Atenção 

A atenção constitui outra capacidade muitas vezes afectada nas 

crianças que apresentam DANV, que podem apresentar uma ou várias das 

seguintes perturbações relacionadas com o Défice de Atenção: 

a) Hiperactividade: a criança manifesta uma excessiva actividade motora, que 

se caracteriza por um comportamento exploratório acidental, esporádico e 

disruptivo, sem estratégias intencionais, não termina uma actividade iniciada, 

produz movimentos desorganizados e descontrolados, produzindo 

frequentemente respostas erradas aos problemas que se lhe colocam. 
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b) Distractibilidade: não consegue manter a atenção por um período de tempo 

adequado, passando rapidamente para outros acontecimentos, 

independentemente da sua relevância para a tarefa. Não selecciona a 

informação, o que terá implicações ao nível do processamento da informação, 

envolvido em qualquer tipo de aprendizagem (verbal ou não verbal). 

c) Preseverância: tendência da criança manifestar repetitivamente um 

comportamento, sem considerar a sua importância ou até, conveniência. 

d) Impulsividade: falta de controlo sobre o pensamento, agindo sem pensar; 

relaciona-se com a distractibilidade, pois este comportamento resulta da 

constante mudança do objecto da sua atenção. 

 Cada uma destas características constitui a manifestação da 

incapacidade da criança integrar com sucesso a informação sensorial que 

recebe, resultando uma desintegração sensorial, incompatível com um 

processo de aprendizagem fácil e agradável (Fonseca, 1999). Nesta medida, 

apesar de se tratar de dificuldades do domínio não verbal, podem comprometer 

as aprendizagens verbais, pelo que a sua identificação precoce se revela 

essencial. 

   

 Apercepção Social 

A Apercepção Social constitui outro dos síndromas das DANV, implica 

uma dificuldade da criança para compreender o envolvimento social e a 

complexidade das relações sociais, nomeadamente no que se refere ao seu 

próprio comportamento, o que se repercute na aquisição de uma competência 

social, a qual permite à criança saber responder às expectativas da sociedade. 

 Esta desordem na aprendizagem não verbal é considerada mais 

comprometedora, em termos comportamentais, do que uma desordem na 

aprendizagem verbal, na medida em que se trata de distorções ao nível da 

experiência e da sua significação. Os défices não verbais interferem 

directamente na experiência, na medida em que estão relacionados com a 

inteligência emocional e com a auto-estima (Goleman, 1995 cit. in Fonseca, 

1999). Neste sentido, estas crianças manifestam várias características de 

desajustamento social, as quais podem comprometer o seu desenvolvimento 

pessoal e social futuro, se não forem detectadas a tempo. 
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 Um aspecto curioso é que, muitas vezes, enquanto mais novas, estas 

crianças são consideradas precoces, porque se interessam mais pelas 

conversas dos adultos, utilizando uma linguagem semelhante à deles. Os 

adultos entusiasmam-se pela sua precocidade verbal, não dando atenção ao 

atraso noutros domínios, nomeadamente na aquisição de padrões motores ou 

no simples facto de não existir contacto com outras crianças. À medida que 

aumentam as oportunidades de interacção social com os seus pares, as 

dificuldades de comunicação destas crianças tornam-se mais evidentes, 

podendo originar comportamentos de afastamento e isolamento social. 

 Por outro lado, quando as exigências académicas passam para 

aprendizagens mais complexas, estes indivíduos começam a falhar e deixam 

de se esforçar, evitando mesmo o contacto com estas matérias. 

 As DANV, por não se manifestarem através de atrasos objectivos em 

aprendizagens académicas, poderão não ser facilmente identificáveis, mas a 

gravidade das suas consequências no domínio das aprendizagens verbais 

justifica uma atenção permanente e uma observação cuidada e objectiva, no 

sentido de minimizar os efeitos negativos na vida da criança – escolar e social. 

 

  

22..44..    PPRROOCCEESSSSAAMMEENNTTOO  DDAA    IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  NNAASS  DDIIFFIICCUULLDDAADDEESS  DDEE  AAPPRREENNDDIIZZAAGGEEMM      
 

 A ideia de que os alunos com DA apresentam dificuldades no 

processamento da informação é relativamente consensual na literatura.  

 A investigação nesta área tem procurado esclarecer dúvidas quanto à 

natureza e eficácia dos processos mentais inerentes ao desempenho 

académico destes alunos, no sentido de identificar as áreas onde se verificam 

os défices mais significativos e como podem eles ser compensados (Swanson, 

1987). As linhas de investigação dos numerosos estudos publicados vão desde 

a perspectiva tradicional do processamento da informação, baseada no tempo 

de reacção (Jensen, 1981 cit. in Swanson, 1987a; Boden e Brodeur, 1999; 

Weiler et al., 2000), até ao estudo das estratégias cognitivas utilizadas na 

execução de tarefas mais complexas ou o estudo dos factores de eficácia do 

processamento da informação, como a atenção (Doyle et al., 1976; Vogel, 

1990;) ou a memória (Cermark et al. 1980; Forrest, 1981; Torgesen, 1985; 
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Samuels, 1987; Torgesen, 1988; Swanson, 2000; Howes et al, 2003; Jeffries e 

Everatt, 2004). A memória tem sido um dos factores de eficácia do 

processamento da informação mais estudado, quer na vertente de memória de 

trabalho, ou de curto prazo, quer na perspectiva dos diferentes tipos de 

memória: visual, auditiva, fonológica, semântica, etc. 

 As estratégias utilizadas por esta população não correspondem às suas 

capacidades intelectuais e os principais factores de insucesso parecem estar 

relacionados com a dificuldade em seleccionar estratégias adequadas (Watson 

e Willows, 1995; Boden e Brodeur, 1999; Howes et al., 2003), em mudar de 

estratégias em função do tipo de informação ou até em considerar diversos 

tipos de processamento da informação sequencial, quando é necessário 

resolver um problema rapidamente (Das, 1986; Swanson, 1987). O 

processamento da informação nas crianças com DA apresenta características 

de dificuldade em aceder às estratégias mais adequadas, em adaptá-las às 

diferentes situações, abandonando umas e recorrendo a outras, no sentido de 

executar tarefas relativamente simples para crianças sem este tipo de 

dificuldades (Swanson, 1987). Daí que a criança com DA manifeste 

frequentemente dificuldades no processamento da informação, quer ao nível 

receptivo, quer ao nível integrativo e expressivo (Fonseca, 1999). 

 A capacidade de processamento da informação das crianças com DA é 

menor do que nas crianças “normais”, sendo esta diferença mais acentuada 

nas idades mais baixas. As crianças com DA processam a informação mais 

devagar e não distinguem o conteúdo semântico da informação tão claramente 

como as crianças que aprendem normalmente. Este processo afecta o 

armazenamento da informação, limitando posteriormente a sua rechamada 

(Cermark, 1983). 

 Segundo Kolligian e Sternberg (1987, cit. in Swanson, 1987), as crianças 

com DA apresentam disfunções localizadas que afectam funções específicas 

do seu funcionamento cognitivo. Por exemplo, segundo os mesmos autores, a 

função de automatização da informação tende a decorrer de forma mais lenta e 

gradual nestas crianças. Samuels (1987) reforça esta ideia, acrescentando que 

esta dificuldade é maior quando a informação a ser processada requer um 

elevado grau de atenção. 
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 Ao estudar os padrões de processamento da informação de crianças 

com dificuldades específicas do domínio da leitura, Watson e Willows (1995) 

compararam dois grupos de crianças com dificuldades de leitura (um grupo 

com 6 anos e outro com 10 anos) com um grupo de controlo, com 6 anos de 

idade. Os resultados mostraram que os dois grupos de crianças com 

dificuldades de leitura apresentavam padrões de processamento da informação 

semelhantes, o que significa que as crianças mais velhas apresentavam um 

atraso na maturação das estratégias utilizadas.  

 A conclusão semelhante chegaram Boden e Brodeur (1999) após a 

constatarem que, em tarefas de processamento visual de informação verbal e 

não verbal, a eficiência demonstrada por crianças com DA de leitura era igual à 

apresentada por crianças mais novas, com o mesmo grau de leitura. Estes 

resultados podem sugerir, segundo os autores, que o processamento visual de 

informação e a aptidão para a leitura são duas capacidades cujo 

desenvolvimento ocorre em simultâneo.  

 Existe a ideia relativamente consensual que as DA, de uma forma geral, 

apresentam o mesmo tipo de défice, reflexo de um desenvolvimento atípico do 

cérebro (Gilger e Kaplan, 2002 cit. in Jeffries e Everatt, 2004). Numa 

perspectiva mais específica, no entanto, têm sido encontradas associações 

entre os tipos de dificuldades académicas e as áreas de processamento da 

informação que apresentam défice de eficácia (Jeffries e Everatt, 2004). 

Farmer e Klein (1990, cit. in Boden e Brodeur, 1999) encontraram correlação 

entre as dificuldades no domínio da leitura e défices no processamento da 

informação auditiva e/ou visual. Jeffries e Everatt (2003 cit. in Jeffries e Everatt, 

2004) verificaram que os défices na componente fonológica da memória de 

trabalho eram mais frequentes em crianças com dislexia, enquanto que em 

tarefas envolvendo a componente visuo-espacial, eram as crianças dispráxicas 

que revelavam maiores dificuldades. Num outro estudo realizado por Jarvis e 

Gathercole (2003 cit. in Jeffries e Everatt, 2004), as dificuldades em tarefas 

verbais surgem associadas ao desempenho das crianças em disciplinas de 

línguas. Por outro lado, as tarefas que solicitam a componente não verbal 

apresentam correlação com o desempenho em disciplinas de ciências, 

sugerindo aos autores que existe uma associação diferencial entre o 
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funcionamento das diferentes componentes da memória de trabalho e a área 

de défice. 

 O tempo de resposta, é outro dos factores de eficácia do processamento 

da informação estudado em das crianças com DA, existindo alguns indicadores 

de que o tempo de reacção nesta população é maior do que o registado em 

crianças da mesma idade (Cermark, 1983; Swanson, 1987; Weiler et al., 2000). 

Alguns estudos caracterizam o tempo de reacção das crianças e jovens com 

DA como imaturo, na medida em que o seu desempenho é característico de 

crianças mais novas (Swanson, 1987). Weiler et al. (2000) estudaram a 

velocidade do processamento da informação em tarefas de análise visual, em 

crianças com DA, tendo constatado que o tempo de reacção simples e de 

escolha destas era superior ao das crianças normais. 

 Ao estudar o processamento visual de informação verbal e não verbal, 

Boden e Brodeur (1999) detectaram tempos de reacção mais longos em 

crianças com DA no domínio da leitura, comparativamente a crianças 

“normais”. Os mesmos resultados foram obtidos por Richards et al. (1990) em 

crianças com DA, quando comparadas a um grupo de controlo, constituído por 

crianças da mesma idade sem problemas de aporendizagem. 

 Relativamente à eficácia da memória, como factor de processamento da 

informação nas crianças com DA, Fonseca (1999) fez uma síntese de 

diferentes estudos que demonstraram vários tipos de problemas de memória, 

como na memória sequencial auditiva, na memória sequencial visual, na 

reprodução de estruturas silábicas, de sequências de objectos, de imagens ou 

de formas geométricas. 

 Vários estudos sugerem que as diferenças no desempenho da leitura, da 

escrita e das funções cognitivas em crianças com e sem DA, são atribuídas a 

limitações na memória de trabalho (Swanson et al., 1990; Swanson, 2000; 

Jeffries e Everatt, 2004). Relativamente à causa dessas limitações, esta pode 

estar relacionada com o uso de estratégias eficazes de codificação e 

armazenamento da informação, na atenção selectiva, no processamento 

fonológico das palavras (Torgesen, 1988; Boden e Brodeur, 1999; Jeffries e 

Everatt, 2004), na organização e/ou rechamada da informação (Swanson et al., 

1990), ou até a um pobre controlo óculo-motor (Boden e Brodeur, 1999). 
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 De facto uma das razões para o desempenho menos eficaz da memória 

de curto prazo está relacionada com o recurso a estratégias de 

armazenamento demasiado simples e pouco sofisticadas (Cermark, 1983). A 

mesma conclusão foi retirada por Watson e Willows (1995), que verificaram 

que as crianças com dificuldades de leitura diferiam das crianças normais na 

memória auditiva de curto prazo e que as estratégias de processamento 

utilizadas pelas crianças mais velhas eram as mesmas das crianças mais 

novas. 

 Num estudo realizado com um grupo de crianças com DA, Torgesen 

(1988) tentou identificar os padrões de funcionamento da memória de curto 

prazo. Verificou que, quando solicitadas para executar uma tarefa que 

solicitasse retenção de sequências de informação verbal (visual e auditiva) a 

curto prazo, estas crianças apresentam algumas dificuldades. No entanto, em 

tarefas que requerem a rechamada imediata de informação, este grupo não 

apresentou défices significativos.  

 Gerber e Hall (1987, cit. in Swanson, 1987) referem que uma das razões 

para as dificuldades em articular um discurso reveladas por estas crianças, é a 

dificuldade em reter palavras na memória de curto prazo o tempo necessário à 

sua codificação na memória de longo prazo. Por outras palavras, o 

processamento fonético das palavras não é suficientemente automatizado, o 

que além de diminuir a velocidade e a eficácia do discurso da criança, dificulta 

o desenvolvimento de processos mais complexos. Boden e Brodeur (1999) 

afirmam igualmente que a dificuldade na segmentação dos sons constituintes 

da palavra (processamento fonológico), constituem um factor importante no 

desenvolvimento de dificuldades no domínio da leitura. Jeffries e Everatt (2004) 

confirmam-no nos resultados do seu estudo onde constataram pior 

desempenho em crianças com DA, nos itens fonológicos da memória de 

trabalho. 

 O processamento da informação visual é outra área onde são 

identificados alguns défices nas crianças com DA (Samuels, 1987; DiLollo et 

al., 1983 cit. in Boden e Brodeur, 1999; Fonseca, 1999).  

 A existência de défices ao nível da memória visual em crianças 

disléxicas foi constatada por Howes et al. (2003), num estudo em que a eficácia 

da memória de trabalho foi analisada em tarefas que solicitavam diferentes 
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tipos de memória: visual, verbal e visuo-espacial. Nas tarefas que envolviam as 

memórias verbal e visuo-espacial, os investigadores detectaram uma maior 

variabilidade de resultados, levando-os a concluir que estes parâmetros 

constituem características diferenciadoras dos problemas de memória 

associados aos diferentes tipos de dislexia.  

 Por outras palavras, alguns estudos demonstram que todas as crianças 

com dificuldades identificadas no domínio da leitura apresentam défices de 

memória, mas estes podem ser diferenciados em função do tipo ou grau de 

dificuldade evidenciada pela criança (Swanson et al., 1990; Howes et al., 

2003). Por outro lado, Swanson (2000) é da opinião que todas as componentes 

da memória de trabalho estão afectadas pela existência de DA, defendendo 

também que os défices na memória de trabalho são mais difíceis de mudar nas 

crianças com DA do que nas crianças sem DA. 

 Têm sido encontrados, igualmente, défices ao nível da memória visual 

em crianças com DA na escrita, ou disgrafia. Vlachos e Karapetsas (2003), 

num estudo em que procuraram avaliar o desempenho de crianças disgráficas 

e não disgráficas, entre os 6 e os 12 anos, em tarefas de cópia e de 

reprodução mnemónica de desenho, constataram resultados significativamente 

piores em crianças disgráficas nas tarefas de reprodução, onde era solicitada a 

rechamada de informação previamente armazenada na memória. Os autores 

sugerem que as crianças com DA no domínio da escrita possam apresentar 

dificuldades cognitivas com grande impacto na eficácia da memória visual, 

mais do que nas habilidades visuomotoras envolvidas na cópia de um desenho. 

Mati-Zissi e Zafiropoulou, (2003), num estudo semelhante efectuado em 

crianças com dificuldades específicas de leitura, chegaram aos mesmo 

resultados, realçando o facto de estas crianças recorrerem a estratégias menos 

eficazes para desenhar, começando o desenho por um pormenor específico, 

em vez de seleccionar a sua forma geral. 

 Os défices de atenção das crianças com DA são referências comuns 

entre as características desta população (Doyle et al., 1976; Samuels, 1987; 

Richards et al., 1990; Vogel, 1990; Fonseca, 1999; Willcutt e Pennigton, 2000; 

Shalev e Tsal, 2003), sendo considerados por certos investigadores, uma 

característica típica de muitas crianças com DA (Richards et al., 1990). Alguns 

autores confirmam essa ideia, atribuindo a esta população de alunos 
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características como a impulsividade (Doyle et al., 1976; Willcutt e Pennington, 

2000), a elevada distractibilidade (Samuels, 1987; Vogel, 1990; Richars et al., 

1990; Fonseca, 1999) ou a dificuldade em focar ou fixar a atenção, não 

seleccionando os estímulos relevantes dos irrelevantes (Fonseca, 1999; Shalev 

e Tsal, 2003). 

 Como tivemos oportunidade de perceber no capítulo anterior, a atenção 

é controlada pelo tronco cerebral (1ª unidade funcional de Luria), que tem como 

função regular a entrada e a selecção dos estímulos, bem como a criação de 

um estado tónico de controlo, indispensável à aprendizagem. Se esta unidade 

funcional se encontra afectada, o cérebro fica limitado na capacidade de 

processar e conservar informação, pondo em risco as funções de codificação e 

descodificação (Fonseca, 1999). Isso mesmo foi confirmado por Willcutt e 

Pennigton (2000) que verificaram a existência de uma associação significativa 

entre défices de atenção e dificuldades escolares no domínio da leitura. 

 Segundo Samuels (1987), este é um dos factores que melhor permite 

perceber a natureza das dificuldades evidenciadas por estas crianças, na 

medida em que constitui o défice mais significativo nas DA. No entanto, o 

mesmo autor chama a atenção para a grande heterogeneidade das amostras 

utilizadas nestes estudos, nomeadamente para o facto de estas incluírem 

muitas vezes, crianças com hiperactividade e crianças com défices de atenção. 

O autor deparou-se com essa limitação nos estudos que desenvolveu sobre a 

atenção em crianças com e sem DA, o que fez com que não encontrasse 

diferenças relevantes entre um grupo e outro. Nesse sentido, é necessária 

ponderação na interpretação e generalização dos resultados. 

 Alguns estudos sobre a atenção nas DA distinguem a atenção selectiva 

e a atenção concentrada (Richards et al., 1990; Shalev e Tsal, 2003). A 

existência de défice na primeira significa que existe alguma dificuldade para a 

criança se concentrar nos aspectos relevantes e ignorar os aspectos 

irrelevantes, que podem estar a interferir com a sua actividade principal. Por 

outro lado, quando existem dificuldades na atenção sustentada verifica-se um 

declínio gradual da quantidade de atenção dirigida à tarefa (Shalev e Tsal, 

2003).  

 A atenção selectiva é uma das componentes da atenção onde as 

crianças com DA evidenciam dificuldades (Doyle et al., 1976; Samuels, 1987; 
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Swanson et al., 1990; Boden e Brodeur, 1999; Shalev e Tsal, 2003). Segundo 

Fonseca (1999), na criança com DA registam-se com frequência alterações e 

flutuações na atenção selectiva e nas suas duração e extensão, o que 

prejudica o tratamento subsequente e consciente da informação.  

 Richards et al. (1990) verificaram que as crianças com DA evidenciaram 

tempos de resposta mais longos em diferentes tarefas que implicavam a 

atenção selectiva e sustentada, os quais os investigadores atribuíram a um 

processamento da informação mais lento. De certa forma, estes resultados vão 

de encontro à opinião de Samuels (1987), que afirma que a grande quantidade 

de tempo dispendida pela criança com DA, na descodificação de uma 

informação (por exemplo, uma palavra), condicionam a rapidez com que ela 

atinge o seu significado. 

 

 A existência de desordens no factor de eficácia – memória – coloca em 

risco a capacidade de assimilação, armazenamento e rechamada da 

informação, processos cruciais no desenvolvimento das aprendizagens 

simbólicas, em especial da leitura e escrita.  

 A importância da atenção nas aprendizagens escolares não é menor, na 

medida em que cria as condições necessárias em termos de vigilância, 

capacidade de concentração e de selecção dos estímulos relevantes para a 

tarefa. 

 Nesse sentido, o conhecimento da eficácia destes factores do 

processamento da informação na população de alunos com DA existentes nas 

nossas escolas reveste-se, na nossa opinião, de grande importância para que 

seja possível definir estratégias de intervenção conscientes, sistemáticas e 

eficazes. O processo de aprendizagem destas crianças tem características 

muito específicas, não sendo exacto afirmar que seja um processo limitado. No 

entanto, para intervir, é necessário conhecer, e é para esse objectivo que 

tentaremos contribuir com o estudo que realizámos e que apresentaremos de 

seguida. 
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III – Objectivos e Hipóteses 



 - 73 -

 

33..11..  OOBBJJEECCTTIIVVOO  GGEERRAALL  

  
O presente estudo tem como objectivo geral relacionar as Dificuldades 

de Aprendizagem com a eficácia no Processamento da Informação ao nível da 

Atenção, Memória e Velocidade de Reacção de Escolha. 

 

33..22..  OOBBJJEECCTTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
a) Verificar como varia o desempenho no teste de Memória em função da 

existência de Dificuldades de Aprendizagem, do sexo e da idade. 
 

b) Verificar como varia o desempenho no teste de Atenção relativamente 

aos parâmetros Velocidade Atencional, Exactidão Atencional e 

Resistência à Fadiga, em função da existência de Dificuldades de 

Aprendizagem, do sexo e da idade. 

 

c) Verificar como varia o desempenho na Velocidade de Reacção 

Complexa, relativamente aos parâmetros Tempo de Reacção de 

Escolha, Respostas Erradas e Respostas Omissas, em função da 

existência de Dificuldades de Aprendizagem, do sexo e da idade. 
 

33..33..  HHIIPPÓÓTTEESSEESS  
 

H1: O desempenho no teste de Memória Visual das crianças e jovens 

com Dificuldades de Aprendizagem é significativamente inferior ao do grupo de 

controlo. 

 

H2: A Velocidade Atencional das crianças e jovens com Dificuldades de 

Aprendizagem é significativamente inferior à do grupo de controlo. 

 

H3: A Exactidão Atencional das crianças e jovens com Dificuldades de 

Aprendizagem é significativamente inferior à do grupo de controlo. 
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H4: A Resistência à Fadiga é significativamente inferior nas crianças e 

jovens com Dificuldades de Aprendizagem relativamente à do grupo de 

controlo. 

 

H5: O Tempo de Reacção de escolha das crianças e jovens com 

Dificuldades de Aprendizagem é significativamente superior ao do grupo de 

controlo. 

 

H6: O número de Respostas Erradas é significativamente superior nas 

crianças e jovens com Dificuldades de Aprendizagem ao do grupo de controlo. 

 

H7: O número de Respostas Omissas é significativamente superior nas 

crianças e jovens com Dificuldades de Aprendizagem ao do grupo de controlo. 

 

H8: O número de Respostas Omissas Erradas é significativamente 

superior nas crianças e jovens com Dificuldades de Aprendizagem ao do grupo 

de controlo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 75 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – Material e Métodos 
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 Neste capítulo, procedemos à apresentação dos aspectos 

metodológicos considerados relevantes para a realização desta investigação. 

 Assim, após a caracterização da amostra utilizada neste estudo, bem 

como dos procedimentos para a sua selecção, são apresentados os 

instrumentos utilizados e explicada a respectiva forma de aplicação. De 

seguida, indicamos os procedimentos estatísticos adoptados e a terminar o 

capítulo, tecemos algumas considerações em forma de balanço, acerca da 

metodologia utilizada. 

 
4.1. DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

A amostra do presente estudo é constituída por crianças que frequentam 

o 2 e 3º ciclos do ensino básico, com idades compreendidas entre os 10 e os 

14 anos (11,9±1,3). Será dividida em dois grupos, um de controlo e outro 

experimental. Este último engloba as crianças identificadas como tendo 

Dificuldades de Aprendizagem, após ter sido eliminada a possibilidade de 

existência de deficiência mental. 

A população do estudo foi seleccionada a partir de três escolas das 

cidades do Porto e Braga: 

i) Escola Básica 2,3 Francisco Torrinha, Porto 

ii) Escola Básica 2,3 de Lamaçães, Braga 

iii) Escola Básica 2,3 de Celeirós, Braga 

 

As duas primeiras escolas situam-se no centro das respectivas cidades, 

sendo portanto consideradas escolas de meio urbano. A última escola referida 

localiza-se na periferia da cidade de Braga, pelo que recebe alunos 

provenientes de meios mistos ou rurais. 
 

 No Quadro 4 apresentamos a distribuição da amostra pelas escolas de 

origem. 
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Quadro 4 – Caracterização da Amostra em função do sexo e proveniência. Número de 

indivíduos e frequências relativas. 

 

 

 No Quadro 5 apresentamos a distribuição da amostra pelos grupos de 

idade. 
 

Quadro 5 – Caracterização da Amostra em função da idade. Número de indivíduos e 

frequências relativas. 

 

 

 

Procedimentos de Selecção da Amostra 
 

A selecção da amostra nas diferentes escolas obedeceu a 

procedimentos diferentes, tendo em conta os recursos disponíveis nas mesmas 

para uma identificação correcta das crianças com Dificuldades de 

Aprendizagem que tinham condições para integrar o estudo. 

A Escola Básica 2,3 Francisco Torrinha no Porto, era desde o início a 

escola que apresentava as melhores condições para colaborar nesta 

investigação, na medida em que se encontrava a desenvolver, em colaboração 

EB 2,3 Francisco 
Torrinha EB 2,3 Lamaçães EB 2,3 Celeirós 

 
Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino

Experimental 3 4 8 9 --- 5 

Controlo --- --- 8 9 2 10 

N (total) 3 4 16 18 2 15 

% 5,2 6,9 27,6 31 3,4 25,9 

 10 
Anos 

11 
Anos 

12 
Anos 

13 
Anos 

14 
Anos Total Média 

Experimental 3 4 8 8 6 29 12,3  

Controlo 8 10 6 2 3 29 11,4 

N (total) 11 14 14 10 9 58 11,9 

% 19 24,1 24,1 17,2 15,5 100%  
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com a Escola Superior de Educação Paula Frassinetti, um conjunto de estudos 

em crianças com Dificuldades de Aprendizagem. Nesta Escola existe, desta 

forma, um grupo de alunos, devidamente observados e avaliados. No entanto, 

a maioria dos encarregados de educação destes alunos não autorizou a sua 

participação no estudo.  

 Na Escola Básica 2,3 de Lamaçães em Braga, a selecção da amostra 

obedeceu a dois momentos. O primeiro passo foi contactar a professora 

coordenadora dos apoios educativos (a psicóloga da escola não se mostrou 

disponível para colaborar) no sentido de fazer junto dos directores de turma 

uma pré-selecção dos alunos que reunissem certas condições, indiciadoras da 

existência de Dificuldades de Aprendizagem. Concretamente, era pedido aos 

directores de turma que indicassem alunos que apresentassem dificuldades 

visíveis em evoluir no processo de aprendizagem, apesar de não possuírem 

qualquer deficiência e de usufruírem de condições sociais e familiares 

favoráveis a um normal desenvolvimento. Os alunos indicados pelos 

professores foram posteriormente submetidos ao Teste de Desenho da Figura 

Humana, com o objectivo de confirmar que as crianças não apresentavam 

outra causa para as suas dificuldades escolares, nomeadamente deficiência 

mental ligeira. Este processo revelou-se frutífero, na medida em que alguns 

casos tiveram de ser excluídos do estudo por revelarem resultados que exigiam 

outro tipo de intervenção. Depois desta selecção, procedeu-se a uma triagem 

em termos sociais e familiares no sentido de evitar incluir casos de grande 

privação sócio-económica e/ou familiar uma vez que, tal como referido na 

revisão da literatura, este é um factor de exclusão na definição de Dificuldades 

de Aprendizagem. 

 Por fim, na Escola Básica 2,3 de Celeirós o processo foi bastante 

facilitado, na medida em que esta escola usufruía dos serviços de uma 

psicóloga que já tinha identificado algumas crianças com Dificuldades de 

Aprendizagem, cuja disponibilidade para colaborar foi imediata. 

 O grupo de controlo foi retirado de duas das três escolas integrantes do 

estudo, por uma questão de rentabilização do tempo para a concretização das 

tarefas. 

  

44..22..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA    
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4.2.1. Teste de Desenho da Figura Humana de Goodenough 

(Goodenough, s/d) 
 

Tal como foi referido na revisão da literatura, um factor crucial na 

identificação das Dificuldades de Aprendizagem reside na eliminação da 

possibilidade de existência de qualquer tipo de deficiência, incluindo a 

deficiência mental.  

Este tipo de despiste é feito principalmente por testes que avaliam o 

Quociente de Inteligência (QI), verificando se a idade mental do sujeito 

corresponde à sua idade cronológica e, no caso de não corresponder, o grau 

de atraso ao nível do desenvolvimento mental que o indivíduo apresenta.  

Entre os vários testes existentes, optámos pelo Teste de Desenho da 

Figura Humana de Goodenough, tendo em conta que a sua aplicação poderia 

ser concretizada por qualquer pessoa, desde que conhecedora das suas 

normas de realização. Desta forma, depois de recolhermos informação sobre o 

teste, nós mesmos o aplicamos nas turmas onde estavam as crianças cujo 

diagnóstico de DA não estava confirmado. A posterior cotação do teste foi da 

responsabilidade de uma Psicóloga da nossa inteira confiança, com 

experiência na área da Psicologia Escolar.  

Os resultados deste teste permitiram verificar a validade das indicações 

fornecidas pelos professores destes alunos, assinalando aqueles cujos 

resultados justificavam a intervenção, ainda não identificada, dos Serviços de 

Apoio Educativo. 

 

4.2.2. Teste de Memória Visual de Menvis-A (MV2) 
 

A Memória, apreciada pela sua capacidade de armazenamento a curto 

prazo de informações visuais, será sujeita ao Teste de Memória Visual de 

Menvis (MV2). Este teste tem sido o mais utilizado neste tipo de estudos 

(Araújo e Serpa, 1999; Araújo et al. 1999; Cid, 2002). 

 O Teste de Menvis-A procura avaliar a capacidade de armazenamento a 

curto prazo das informações visuais. Consiste em memorizar, durante um 

período de dois minutos, a posição de doze figuras (cinco quadrados e sete 
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círculos), dispostas sobre um desenho de fundo. No final desse tempo, o 

sujeito terá de reproduzir numa folha onde apenas está a figura de fundo , o 

maior número de quadrados e círculos na posição correcta, recorrendo apenas 

à sua capacidade de retenção da informação, dispondo para tal de um tempo 

máximo de dois minutos. (Anexo 3) 

 O resultado final é atribuído em função da reprodução efectuada pelo 

sujeito, valendo dois pontos, a figura certa colocada na posição correcta; um 

ponto, a figura certa colocada até à distância do seu diâmetro; e zero pontos, a 

figura trocada. Desta forma, obtém-se um valor que representa o seu nível de 

memória. 

 

4.2.3. Teste de Toulouse-Pierón (T-P) (Toulouse e Pierón, 1982) 
 

A Atenção concentrada será medida pelo Teste de Toulouse-Pierón 

(TP), um teste que se destina a avaliar a Atenção nas vertentes de i)Poder de 

Realização (capacidade de realização do trabalho); ii) Exactidão Atencional 

(capacidade de concentração); iii) Resistência à Fadiga Atencional (Botelho, 

1998; Cid, 2002). Da relação entre elas obtém-se a atitude do indivíduo face ao 

esforço mental (Botelho, 1998), na medida em que a força dos estímulos 

externos é praticamente nula, dependendo a atenção apenas de factores 

internos, o que pressupõe uma grande capacidade de síntese mental (Silva, 

1995; Araújo, Serpa, 1999; Rocha et al. 1999). Uma vez que não são 

necessários conhecimentos especiais para a realização do teste, os seus 

resultados dependem apenas da capacidade de atenção selectiva e voluntária 

de quem o executa (Botelho, 1998). 

 O teste é apresentado ao sujeito numa folha A4 constituída por 40 linhas 

contendo, cada uma, 40 figuras (pequenos quadrados) que se distinguem em 

oito tipos diferentes pela orientação (no sentido da rosa-dos-ventos) de um 

pequeno traço exterior existente em cada uma delas (Anexo 2). 

 Para a execução do teste o sujeito dispõe de 10 minutos, durante os 

quais terá de barrar, com um traço, todas as figuras iguais às que foram 

indicadas antes da prova e que se encontram em destaque no topo da folha de 

teste. Para tal, deve ser rápido e exacto, traçando todas as figuras da esquerda 

para a direita e de cima para baixo, procurando não deixar nenhuma para trás. 
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Se o indivíduo se enganar, deverá fazer um círculo à volta da figura e continuar 

a prova imediatamente. De minuto a minuto, o examinador manda fazer uma 

cruz no intervalo dos quadradinhos, no mesmo lugar em que vão a barrar. Para 

isso diz em voz alta “Cruz!”. Após a sua execução, o examinando deverá 

continuar rapidamente a prova. Ao fim de dez minutos, o examinador dirá 

“Terminou!”. Depois de explicados aos sujeitos o procedimento do teste, foi 

permitido um ensaio na última linha. 

 Na análise dos resultados consideramos o total de figuras correctamente 

marcadas como “certas” (C), as não assinaladas como omissões (O) e as mal 

marcadas como erradas (E). A sua contabilização faz-se separadamente e por 

minuto.  

 Os resultados da velocidade atencional são obtidos pelo somatório do 

número de símbolos correctamente assinalados (C) pelo sujeito ao longo dos 

10 minutos de duração do teste. A exactidão atencional (capacidade de 

concentração) é obtida através da fórmula: (O + E) / C x 100. Por último, a 

resistência à fadiga atencional é avaliada analisando a curva do trabalho 

realizado em cada minuto, de acordo com a seguinte fórmula: C – (O+ E) 

(Vasconcelos e Botelho, 2004). 

 Na exactidão atencional, o número de faltas (omissões mais erros) não 

deve ultrapassar 10% dos acertos e o número de erros não deve ultrapassar 

dois quintos do número de omissões. 

 Na resistência à fadiga, os resultados obtidos permitem qualificar os 

sujeitos relativamente à sua capacidade de concentração, de acordo com a 

seguinte classificação: 

 - Muito concentrado: 5% de erros e omissões 

 - Concentrado: 5% a 10% de erros omissões 

 - Disperso: 10% a 15% de erros e omissões 

 - Muito disperso: 15% a 20% de erros e omissões 

- Dispersíssimo: Mais de 20% de erros e omissões 

 

A versão do teste T-P utilizada no presente trabalho é aplicável em 

crianças com idades a partir dos 10 anos de idade. Tendo em conta que os 

sujeitos mais novos da nossa amostra têm 10 anos completos, optamos por 

não os distinguir dos restantes elementos da amostra. Além de diminuir a 
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amostra, tal decisão implicaria o recurso a parâmetros de correcção diferentes, 

o que dificultaria a comparação dos resultados. 

 

 

4.2.4. Teste de Velocidade de Reacção de Escolha 
 

A Velocidade de Reacção será avaliada na vertente do Tempo de 

Reacção de Escolha, através da utilização do Polirreacciómetro Electrónico 

(PRG 02) da EAP (Costa e Alves, 1990).  

Este instrumento permite avaliar a resposta a 32 estímulos consecutivos 

visuais/visuais (2V2). O Tempo de Reacção de Escolha corresponde ao 

intervalo de tempo que decorre entre a apresentação de determinado estímulo 

visual (de dois possíveis) até à resposta motora adequada, que consiste na 

acção de carregar com o polegar da mão esquerda ou direita, no botão do 

manípulo. 

 O polirreacciómetro é um aparelho totalmente transistorizado, que 

possui  programas em memória e uma matriz de programação para utilização 

pessoal. O dispositivo é constituído por (Costa e Alves, 1990): 

- Um painel com várias lâmpadas, onde o sujeito visualiza os 

estímulos (neste caso, o estímulo aparecia sempre na lâmpada 

central); 

- Uma unidade central computorizada a partir da qual se 

programam as diferentes e provas e que, durante a prova, indica ao 

observador o estímulo a ser emitido, a qualidade da resposta do 

sujeito (certa ou errada) e o respectivo tempo de reacção; 

- Quatro periféricos de resposta, dos quais dois manípulos e dois 

pedais para respostas efectuadas com as mãos e com os pés, 

respectivamente, onde estão implantados microswitches que, 

quando pressionados, interrompem a contagem do tempo. 

 

 A prova foi realizada de forma individual pelos sujeitos da amostra. Para 

a sua execução assumiam a posição de sentado numa cadeira, de modo a 

ficarem com os olhos ao nível da lâmpada central do painel, a uma distância de 
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cerca de 50 cm. A todos era pedida uma execução rápida e exacta, procurando 

responder acertadamente o mais rápido possível ao estímulo apresentado. 

A prova do Tempo de Reacção de Escolha – 2 Estímulos (TR2) é 

constituída pela apresentação de uma sequência de 32 estímulos visuais, na 

lâmpada central do painel, sempre com a mesma duração. Os estímulos 

visuais são dois, um de cor verde, ao qual o indivíduo tinha de responder com a 

mão direita, e outro de cor laranja, ao qual teria de responder com a mão 

esquerda. 

O tempo de reacção de escolha é apurado pela média aritmética do 

tempo registado nas respostas válidas dadas pelo sujeito, sendo eliminadas as 

respostas superiores a 50 centésimos de segundo (tempo limite fixado para a 

execução da resposta). 

 O número de respostas erradas é obtido pelo somatório das respostas 

em que o indivíduo seleccionou o manípulo errado. 

 O número de respostas omissas resulta do somatório de todas as 

respostas dadas pelo sujeito para além do tempo limite (50 centésimos de 

segundo). 

 O cálculo das respostas omissas erradas obedece ao mesmo critério de 

cálculo das respostas erradas, tendo por referência as respostas dadas depois 

do tempo definido como limite. 

 

 

4.3. PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  EESSTTAATTÍÍSSTTIICCOOSS 
 

Para o tratamento estatístico dos dados, recorremos ao programa 

estatístico SPSS, versão 11.5 e ao programa Microsoft Excel, integrante do 

Windows XP.  

A primeira tarefa realizada no âmbito do tratamento estatístico dos 

dados recolhidos foi a análise exploratória dos mesmos, de modo a determinar 

a possível presença de outliers. Depois de retirados os outliers de valores mais 

extremos, procedeu-se a uma nova análise para verificar a média e o desvio 

padrão para todas as variáveis. 
De seguida efectuámos a análise necessária para confirmar ou não, as 

hipóteses enunciadas inicialmente, designadamente verificar o comportamento 



 - 84 -

das variáveis dependentes (memória visual, velocidade atencional, exactidão 

atencional, resistência à fadiga atencional, tempo de reacção de escolha, 

respostas erradas e respostas omissas) no grupo experimental e no grupo de 

controlo. Para esta análise utilizou-se o Teste t de Student para amostras 

independentes. 

Depois de comparado o desempenho dos dois grupos, procurámos 

especificar um pouco mais a nossa análise no sentido de extrair o máximo de 

informação dos nossos dados e, desta forma, enriquecer esta investigação. 

Assim, fomos verificar o comportamento das variáveis dependentes 

relativamente ao sexo e à idade. Para tal recorremos a testes não paramétricos 

para amostras independentes (Mann – Whitney), na medida em que os dois 

grupos, quando separados por sexo ou por idade, apresentavam um número 

inferior a 20 elementos. 

O nível de significância fixado em todos os testes foi p < 0,05. 
 

 

44..44..  CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  SSOOBBRREE  AA  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  UUTTIILLIIZZAADDAA  
 

O teste de atenção de Toulouse – Pierón pareceu-nos adequado à 

população em estudo, na medida em que é um teste de rápida compreensão e 

fácil execução, apesar de um pouco extenso. O facto de o protocolo do teste 

permitir um ensaio prévio ajudou a retirar as dúvidas, assegurando assim uma 

correcta realização do mesmo. A forma de aplicação pela qual optámos (a 

todos os sujeitos ao mesmo tempo) revelou-se eficaz, não tendo ocorrido 

qualquer episódio de perturbação do mesmo, o que se terá resultado do facto 

de ser um teste que solicita em grande medida a capacidade de concentração 

do indivíduo. 

Relativamente ao teste de memória visual de Menvis, parece-nos 

igualmente um teste adequado ao grupo estudado, pois é de fácil compreensão 

e execução rápida. No entanto, os resultados obtidos terão ficado aquém das 

nossas expectativas, facto que atribuímos ao procedimento de aplicação do 

teste. Tal como no teste de atenção, optámos por aplicar o teste de memória 

visual a todos os elementos simultaneamente. Contudo, tendo em conta as 

características do teste, nomeadamente a fixação requerida numa imagem 
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durante dois minutos, pensamos que a aplicação individual teria sido uma 

estratégia mais eficaz, na medida em que aumentaria a concentração dos 

sujeitos nesta tarefa e, dessa forma, aumentado o sucesso na tarefa seguinte 

(reprodução das figuras memorizadas).  

No protocolo utilizado para a avaliação do tempo de reacção, 

constatámos que o tempo de 50 centésimos concedido para a resposta ao 

estímulo deveria ter sido prolongado, na medida em que obtivemos, no grupo 

experimental, muitas respostas além do limite definido. Tendo em conta que 

estas respostas não entraram na média aritmética do tempo de reacção, esse 

facto impediu que alcançássemos um maior número de resultados válidos. 

Como forma de compensar esta lacuna, optámos por analisar também as 

omissões e os erros nas respostas da amostra, sendo que todas as respostas 

dadas com um valor igual ou superior a 50 centésimos de segundo foram 

consideradas “omissões”. 
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V – Apresentação e Discussão dos 
Resultados 
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Ao longo deste capítulo serão apresentados os resultados obtidos a 

partir da recolha dos dados, os quais serão simultaneamente discutidos e 

interpretados de acordo com o suporte teórico apresentado no capítulo da 

Revisão da Literatura. 

A apresentação e discussão dos resultados, encontra-se estruturada da 

seguinte forma: 

 

 Avaliação da Memória Visual: análise e discussão dos resultados da 

memória para os dois grupos de estudo e em função do sexo e idade. 

 

 Avaliação da Velocidade Atencional: análise e discussão dos 

resultados da avaliação atencional para os dois grupos de estudo e em 

função do sexo e idade. 

 

 Avaliação da Exactidão Atencional: análise e discussão dos resultados 

para os dois grupos de estudo e em função do sexo e idade. 

 

 Avaliação da Resistência à Fadiga: análise e discussão dos resultados 

para os dois grupos de estudo e em função do sexo e idade. 

 

 Avaliação do Tempo de Reacção de Escolha: análise e discussão dos 

resultados para os dois grupos de estudo e em função do sexo e idade. 

 

 Avaliação das Respostas Erradas: análise e discussão dos resultados 

para os dois grupos de estudo e em função do sexo e idade. 

 

 Avaliação das Respostas Omissas: análise e discussão dos resultados 

para os dois grupos de estudo e em função do sexo e idade. 

 

 Avaliação das Respostas Omissas Erradas: análise e discussão dos 

resultados para os dois grupos de estudo e em função do sexo e idade. 
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55..11..  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDAA  MMEEMMÓÓRRIIAA  VVIISSUUAALL    
 

 Os resultados da memória visual estão relacionados com o desempenho 

na amostra no Teste de Memória Visual de Menvis-A, o qual é apresentado em 

pontos obtidos pela reprodução das figuras memorizadas. 

 O Quadro 6 apresenta os resultados da memória visual no grupo 

experimental e no grupo de controlo.  

 
Quadro 6 – Teste de Menvis-A no grupo experimental e no grupo de controlo (média, desvio-

padrão, valores de t e de p). Resultado em pontos. 

Grupo  
Experimental 

Grupo 
Controlo  t p 

7,93 + 3,35 11,76 + 5,11 -3,374 0,001 

 

 

 Ao comparar o desempenho dos dois grupos no teste de memória visual 

de Menvis-A constatamos que o grupo experimental, composto pelas crianças 

com DA, apresenta resultados inferiores ao grupo de controlo. O resultado do 

teste t de Student permite-nos concluir que essas diferenças são significativas 

do ponto de vista estatístico (p = 0,001). 

 

 Após esta primeira análise aos resultados da amostra, fomos analisar a 

influência da variável independente sexo, cujos resultados se encontram 

representados no Quadro 7.  

 
Quadro 7 – Teste de Menvis-A em função do sexo (média, desvio-padrão, mean-rank, valores 

de z e de p). Resultado em pontos. 

Sexo Masculino Sexo Feminino 

Experimental Controlo Experimental Controlo  

7,78 + 3,12 
(14,42) 

11,00 + 5,12 
(22,58) 

8,18 + 3,84 
(8,45) 

13,00 + 5,08 
(14,55) 

z -2,334 -2,210 
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p 0,020 0,027 

 Os resultados apresentados pelo Quadro 7 confirmam a existência de 

diferenças estatisticamente significativas no desempenho da memória visual 

entre os dois grupos, quer para o sexo masculino (p=0,020) quer para o sexo 

feminino (p=0,027).  

 De referir o desempenho do sexo feminino que apresentou, em termos 

de memória visual, resultados superiores no grupo experimental e no grupo de 

controlo relativamente ao sexo masculino. 

 

 No Quadro 8 apresentam-se os resultados obtidos quando dividimos os 

dois grupos pelas diferentes faixas etárias englobadas pelo estudo, entre os 10 

e os 14 anos de idade.  
 

Quadro 8 – Teste de Menvis-A em função da idade (média, desvio-padrão, mean-rank, valores 

de z e de p). Resultado em pontos. 

 z p 

Experimental 9,33 +2,08 (4,83) 
10 Anos 

Controlo 10,25 +5,77 (6,44) 
-0,724 n.s. 

Experimental 5,75 +1,50 (2,50) 
11 Anos 

Controlo  12,70 +4,49 (9,50) 
-2,850 0,004 

Experimental 9,00 + 3,54 (6,56) 
12 Anos 

Controlo 11,17 +4,02 (8,75) 
-0,975 n.s. 

Experimental 7,50 +3,54 (4,63) 
13 Anos 

Controlo 13,50 +2,12 (9,00) 
-1,856 n.s. 

Experimental 7,83 +4,16 (4,50)  
14 Anos 

Controlo 12,67 +9,81 (6,00) 
-0,778 n.s 

 

 

 Pela análise do Quadro 8 constata-se, desde logo, que em todos os 

grupos etários, o grupo experimental apresenta resultados inferiores ao grupo 

de controlo. No entanto, essas diferenças apenas assumem significado 

estatístico no grupo dos 11 anos (p=0,004), um dos grupos mais numerosos da 

amostra (N=14). 
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 Ao analisarmos os resultados da amostra através dos grupos de idade, 

verificamos que não existe qualquer tendência de evolução, nem de 

crescimento nem de diminuição. No grupo de controlo, os melhores resultados 

são apresentados pela faixa etária dos 13 anos, sendo o grupo mais novo, dos 

10 anos, o que apresenta os resultados inferiores. No grupo experimental, 

verificamos que os melhores e os piores resultados na memória visual se 

encontram nas faixas etárias mais novas, respectivamente nos 10 e 11 anos de 

idade. 

 De salientar ainda neste quadro, que o pior resultado do grupo de 

controlo, em termos de média (10,25+5,77) é superior ao melhor do grupo 

experimental (9,33+2,08) e que ambos foram registados no grupo etário mais 

novo da amostra do estudo. 
 

 

Discussão 
 

 Os resultados da avaliação da memória visual indicam diferenças 

estatisticamente significativas relativamente à eficácia desta componente do 

processamento da informação, nas crianças com e sem DA. Estas últimas 

apresentam um desempenho significativamente inferior ao grupo de controlo, 

quer quando comparamos os resultados gerais dos grupos em estudo, quer 

quando os analisamos separadamente por sexo e por idade. 

 Estes resultados vão de encontro aos que foram obtidos por Howes et 

al. (2003), ao avaliar o desempenho na memória verbal, visual e visuo-espacial 

de crianças disléxicas. Quando comparadas com um grupo de controlo da 

mesma idade, estas crianças revelaram piores desempenhos, sobretudo no 

que respeita à memória visual. 

 No estudo realizado por Vlachos e Karapetsas (2003), foi avaliada a 

memória visual, através do teste de Figura Complexa de Rey-Osterrieth, num 

grupo de crianças disgráficas e num grupo de controlo, com níveis normais de 

desenvolvimento da escrita. As crianças tinham de realizar duas tarefas de 

desenho, a primeira das quais consistia na cópia de um desenho exibido pelos 

investigadores, no qual eram solicitadas capacidades de controlo motor e de 

coordenação óculo-motora. Na primeira tarefa, os dois grupos obtiveram 
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resultados semelhantes. Na segunda tarefa, era pedido à criança que 

realizasse o desenho a partir da memória, solicitando a rechamada da 

informação previamente codificada e armazenada na memória de curto prazo. 

Desta vez, as crianças disgráficas apresentaram resultados significativamente 

piores do que as do grupo de controlo. Estes resultados levaram os autores a 

sugerir que o atraso no desenvolvimento da escrita resulta, em grande medida, 

de défices na memória visual e, em consequência, da memória de trabalho. 

 Idêntico estudo, com resultados semelhantes, foi realizado por Mati-Zissi 

e Zafiropoulou (2003), comparando crianças com DA, crianças com 

dificuldades específicas de leitura e um grupo de leitores normais. A tarefa de 

desenhar a partir da memória evidenciou maiores diferenças entre os grupos, 

sendo que as crianças com dificuldades específicas de leitura apresentaram o 

pior desempenho, seguindo-se-lhes as crianças com DA.  

 Torgesen (1988) obteve igualmente resultados que demonstram os 

défices na memória de curto prazo em crianças com DA, ao avaliar o seu 

desempenho em tarefas quer requeriam a retenção a curto prazo de 

informação verbal apresentada sob a forma auditiva e visual. Este estudo 

apresenta uma diferença relativamente ao nosso, na medida em que os 

estímulos utilizados pelo autor constituíam informação verbal e, no teste 

utilizado por nós para avaliação da memória visual (Teste de Menvis-A), a 

informação a ser tratada era constituída por figuras geométricas, ou seja, 

informação não verbal. Apesar de os graus de complexidade da informação 

serem diferentes nos dois estudos, ambos reflectem dificuldades, por parte das 

crianças com DA, no processamento da informação a curto prazo, colocando 

em evidência o défice da memória de curto prazo, ou de trabalho. 

 

 No nosso estudo constatámos que, nas crianças com DA, os resultados 

não apresentaram qualquer tendência de evolução ao longo dos grupos 

etários. Neste grupo, as crianças mais velhas, de 14 anos de idade, 

alcançaram resultados inferiores às crianças mais novas, de 10 anos. Estas 

foram as que apresentaram o melhor desempenho no grupo com DA. 

 Além de colocar em evidência os défices na memória de curto prazo das 

crianças com DA, estes resultados confirmam os dados referidos na literatura 

sobre a imaturidade das estratégias de armazenamento utilizadas por esta 
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população de indivíduos, nomeadamente no estudo de Mati-Zissi e 

Zafiropoulou (2003) acima referido. Apesar da amostra deste estudo abranger 

crianças de um intervalo etário inferior ao nosso, entre os 6 e os 10 anos, os 

autores verificaram que as crianças disléxicas recorriam a estratégias de 

agrupamento e armazenamento da informação pouco eficazes e características 

de crianças mais novas com nível semelhante de desenvolvimento da leitura. 

 Na mesma faixa etária, Watson e Willows (1995) estudaram o 

processamento da informação em crianças com dificuldades específicas de 

leitura, constatando que as mais velhas apresentavam padrões de 

processamento da informação visual e auditiva, semelhantes às mais novas. 

 As conclusões obtidas por Cermark (1983), que constatou a imaturidade 

das estratégias de armazenamento de várias sequências de informação em 

crianças com DA entre os 10 e os 14 anos, vão igualmente de encontro aos 

nossos resultados. 

 

 Em síntese, os resultados alcançados pela nossa amostra relativamente 

à eficácia da memória, apresentam elevada concordância com a literatura, 

sugerindo que as crianças com DA apresentam défices na memória, 

nomeadamente na memória de curto prazo ou memória de trabalho. 

  
 

55..22..  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDAA  AATTEENNÇÇÃÃOO  

  

  Tal como referirmos no capítulo Material e Métodos, o teste utilizado 

para a avaliação da Atenção (Teste de Toulouse-Pierón) permite recolher 

informação sobre três componentes deste factor de eficácia do processamento 

da informação: a velocidade atencional, a exactidão atencional ou capacidade 

de concentração e a resistência à fadiga atencional. De seguida, 

apresentaremos separadamente os resultados relativos a cada uma dessas 

componentes.  

 

 

5.2.1. Velocidade Atencional   
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Os resultados da velocidade atencional no teste de Toulouse – Pierón, 

são obtidos pelo somatório do número de símbolos correctamente assinalados 

pelo sujeito ao longo dos 10 minutos de duração do teste.  

 

O Quadro 9 apresenta os resultados dos dois grupos na componente 

velocidade atencional. 

 
Quadro 9 – Velocidade Atencional no teste de Toulouse-Piéron no grupo experimental e no 

grupo de controlo (média, desvio-padrão, valores de t e de p). Resultado em número de 

respostas correctamente assinaladas. 

Grupo  
Experimental 

Grupo 
Controlo  t p 

130,31 + 43,13 146,24 + 22,06 -1,771 n.s. 

 

 Os resultados evidenciados pelo Quadro 9 permitem verificar que o 

grupo de controlo apresenta um melhor desempenho na velocidade atencional, 

representado por um número superior de respostas consideradas correctas. No 

entanto, a diferença assumida perante o grupo experimental não é considerada 

estatisticamente significativa. 

 De seguida, apresentamos os resultados desta variável nos dois grupos 

em função do sexo. 

 
Quadro 10 – Velocidade Atencional no teste de Toulouse-Piéron em função do sexo (média, 

desvio-padrão, mean-rank, valores de z e de p). Resultado em número de respostas 

correctamente assinaladas. 

Sexo Masculino Sexo Feminino 

Experimental Controlo Experimental Controlo  

124,67 + 39,08 
(15,00) 

144,06 + 23,95
(22,00) 

139,55 + 49,62 
(10,05) 

149,81 + 19,13 
(12,95) 

z -1,994 -1,051 

p 0,046 n.s. 

 Pela análise do Quadro 10 podemos confirmar os melhores resultados 

manifestados pelo grupo de controlo em ambos os sexos. No sexo masculino 

essa diferença é considerada estatisticamente significativa (p=0,046). 
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 Importa também referir que, à semelhança do que constatámos na 

memória visual, o sexo feminino obteve melhores resultados que o sexo 

masculino no dois grupos de estudo, expressos no maior número de símbolos 

correctamente assinalados. 

  

 No Quadro 11, apresentamos os resultados desta variável, em função 

dos diferentes grupos etários da amostra. 

 
Quadro 11 – Velocidade Atencional no teste de Toulouse-Piéron em função da idade (média, 

desvio-padrão, mean-rank, valores de z e de p). Resultado em número de respostas 

correctamente assinaladas. 

 z p 

Experimental 102,67 +21,08 (3,00)
10 Anos 

Controlo 133,87 +22,49 (7,13)
-1,841 n.s. 

Experimental 117,75 +33,30 (5,00)
11 Anos 

Controlo  146,30 +18,96 (8,50)
-1,414 n.s. 

Experimental 126,37 + 41,67 (5,94)
12 Anos 

Controlo 161,17 +19,19 (9,58)
-1,616 n.s. 

Experimental 129,50 +31,59 (5,25)
13 Anos 

Controlo 138,00 +28,28 (6,50)
-0,522 n.s. 

Experimental 158,83 +64,49 (4,75) 
14 Anos 

Controlo 154,67 +25,54 (5,50)
-0,389 n.s 

 

 

 Pela análise do Quadro 11 podemos constatar, que apesar dos 

resultados mais elevados manifestados pelo grupo de controlo em todas as 

faixas etárias, com excepção dos 14 anos, as diferenças nunca assumem 

significado estatístico. 

 Em termos da evolução dos resultados da velocidade atencional através 

dos grupos de idade, verifica-se no grupo experimental a tendência para 

melhorar os resultados à medida que se avança na idade. No grupo de controlo 

essa tendência verifica-se apenas nas faixas etárias mais baixas, dos 10 aos 
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12 anos. Aos 13 anos os resultados diminuem bastante e sobem de novo aos 

14 anos, mas não ultrapassam o valor obtido por este grupo aos 12 anos. 

 

 

5.2.2. Exactidão Atencional 

  
 O Quadro 12 apresenta os resultados do grupo experimental e do grupo 

de controlo relativamente à exactidão atencional. Na avaliação deste factor, 

quanto menor for o valor obtido pelo grupo, melhor é considerado o 

desempenho, em termos de exactidão atencional e, como tal, melhor a 

capacidade de concentração. 

 
Quadro 12 – Exactidão Atencional no teste de Toulouse-Piéron no grupo experimental e no 

grupo de controlo (média, desvio-padrão, valores de t e de p). Resultado em percentagem. 

Grupo Experimental Grupo 
Controlo t p 

35,43 + 31,57 12,47 + 8,50 3,782 0,001 

 

 Os dados evidenciados pelo Quadro 12 permitem verificar que o grupo 

experimental apresenta resultados significativamente inferiores que o grupo de 

controlo (p=0,001). A média dos resultados obtidos pelas crianças com DA 

(35,43 ± 31,57) coloca-a na classificação de “dispersíssimos”. Importa referir no 

entanto, o valor elevado do desvio-padrão nesta análise, que contribui para 

uma grande diversidade dos resultados obtidos por este grupo. 

  

 Para melhor percebermos o comportamento desta variável nos grupos 

em estudo, a análise dos resultados em função do sexo pode revelar-se útil. 

São esses resultados que apresentamos no Quadro 13. 
 

 

 

 

Quadro 13 – Exactidão Atencional no teste de Toulouse-Piéron em função do sexo (média, 

desvio-padrão, mean-rank, valores de z e de p). Resultado em percentagem. 
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Sexo Masculino Sexo Feminino 

Experimental Controlo Experimental Controlo  

41,22 + 36,97 
(24,67) 

11,63 + 8,39 
(12,33) 

25,96 + 17,56 
(14,36) 

13,84 + 8,90 
(8,64) 

z -3,512 -2,068 

p 0,000 0,039 

 

 Ao analisar os dados do Quadro 13 referente aos resultados da amostra 

em função do sexo, podemos verificar mais uma vez que existem diferenças 

estatisticamente significativas na exactidão atencional, quer no sexo masculino 

(p=0,000) quer no sexo feminino (p=0,039). 

 Os resultados apresentados permitem também constatar que é no sexo 

masculino que se reúnem o melhor e o pior resultado da amostra, no grupo de 

controlo e no grupo experimental, respectivamente.   

 No Quadro 14, podemos encontrar os resultados obtidos pelos dois 

grupos, quando separados pelas diferentes faixas etárias. 

 
Quadro 14 – Exactidão Atencional no teste de Toulouse-Piéron em função da idade (média, 

desvio-padrão, mean-rank, valores de z e de p). Resultado em percentagem. 

 z p 

Experimental 32,13 +24,30 (8,00) 
10 Anos 

Controlo 12,21 +11,59 (5,25) 
-1,225 n.s. 

Experimental 28,56 +19,37 (10,75)
11 Anos 

Controlo  11,54 +8,86 (6,20) 
-1,838 n.s. 

Experimental 44,06 + 46,04 (9,38) 
12 Anos 

Controlo 15,69 +5,50 (5,00) 
-1,936 n.s. 

Experimental 35,73 +31,53 (6,38) 
13 Anos 

Controlo 10,57 +4,21 (2,00) 
-1,828 n.s. 

Experimental 29,76 +23,63 (6,00) 
14 Anos 

Controlo 11,08 +7,76 (3,00) 
-1,549 n.s 

 Pela análise do Quadro 14 podemos constatar que, quando divididos 

pelas diferentes faixas etárias, o grupo experimental e o grupo de controlo não 
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apresentam diferenças estatisticamente significativas na exactidão atencional. 

No entanto, o grupo de controlo apresenta sempre melhores resultados que o 

grupo experimental.  

 Um outro aspecto a salientar tem a ver com o padrão dos resultados de 

cada grupo através da idade, o qual se manifesta claramente mais regular no 

grupo de controlo. Neste grupo, ao longo da idade os valores mantêm-se 

idênticos. Pelo contrário, no grupo experimental, para além de não haver 

qualquer tendência dos resultados, estes são muito díspares e irregulares. 

 

5.2.3. Resistência à Fadiga Atencional 
A média aritmética dos valores obtidos em cada minuto constitui a 

resistência à fadiga ao longo do teste, cujos resultados se apresentam no 

Quadro 15. 

  
Quadro 15 – Resistência à Fadiga Atencional no teste de Toulouse-Piéron no grupo 

experimental e no grupo de controlo (média, desvio-padrão, valores de t e de p). Resultado em 

número de respostas certas após retiradas as omitidas e as erradas. 

 Grupo Experimental Grupo Controlo 

1º min 12,0 15,4 

2º min 9,1 12,2 

3º min 8,2 13,2 

4º min 9,0 12,7 

5º min 9,1 12,6 

6º min 9,2 12,1 

7º min 9,0 12,6 

8º min 7,2 12,1 

9º min 8,4 13,0 

10º min 7,0 12,7 

x±d-p 8,8+5,2 12,9+2,5 

t -3,757 

p 0,001 

 Os dados apresentados pelo Quadro 15 revelam que o grupo de controlo 

manifesta, durante os 10 minutos de duração do teste, um resultado superior 

ao grupo experimental, traduzido no maior número de respostas certas, após 
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retiradas as omitidas e as erradas. A diferença perante o grupo experimental é 

estatisticamente significativa (p=0,001). 

  

 A Figura 7 ilustra a curva de trabalho dos dois grupos ao longo do teste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 7 – Curva de Trabalho no teste T-P da amostra 

 

 

 A análise do Gráfico 1 permite constatar que o grupo experimental 

manteve ao longo do teste, uma tendência constante de descida do número de 

respostas válidas, atingindo os valores mais baixos no 8º e 10º minutos. Por 

outras palavras, a resistência à fadiga atencional das crianças e jovens com DA 

foi diminuindo progressivamente do 1º ao 10º minuto.  

 Por outro lado, o grupo de controlo apresenta uma descida acentuada do 

1º para o 2º minuto mantendo a partir daqui, um desempenho relativamente 

regular. 

 

 No Quadro 16, encontram-se os resultados da resistência à fadiga 

segundo o sexo. 
Quadro 16 – Resistência à Fadiga Atencional no teste de Toulouse-Piéron em função do sexo 

(média, desvio-padrão, mean-rank, valores de z e de p). Resultado em número de respostas 

certas após retiradas as omitidas e as erradas. 
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Sexo Masculino Sexo Feminino 
 

Experimental Controlo Experimental Controlo 

1º min 10,3 15,5 14,8 15,4 

2º min 8,2 12,4 10,5 11,8 

3º min 6,2 13,1 11,5 13,4 

4º min 8,6 12,3 9,7 13,3 

5º min 7,6 11,7 11,5 14,0 

6º min 7,4 12,4 12,1 11,6 

7º min 7,8 12,2 10,9 13,1 

8º min 7,4 12,9 7,0 10,9 

9º min 8,4 12,8 8,5 13,3 

10º min 4,9 12,7 10,5 12,8 

x ± dp 7,7+4,9 (12,47) 12,8+2,6 (24,53) 10,7+5,4 (8,77) 12,9+2,3 (14,23) 

z -3,433 -1,976 

p 0,001 0,048 

 

 

 Pela análise do Quadro 16 verifica-se a existência de diferenças 

estatisticamente significativas relativamente aos valores de resistência à fadiga 

atencional, em ambos os sexos. 

 Verificamos também que no grupo experimental, o sexo feminino 

apresenta resultados superiores ao sexo masculino (10,7+5,4 e 7,7+4,9 

respectivamente), enquanto no grupo de controlo os resultados são 

semelhantes em ambos os sexos (12,9+2,3 e 12,8+2,6 respectivamente). 
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 No Na Figura 8 estão representados os traços de desempenho no teste 

T-P, diferenciado em função do sexo. 

Figura 8 – Curva de Trabalho no Teste de T-P para cada Sexo 

 

  

 Ao observar as curvas de trabalho representadas no Gráfico 2 podemos 

constatar que existe uma aproximação maior entre o desempenho dos 

indivíduos com e sem DA do sexo feminino (representado pelos diferentes tons 

de rosa), apesar de o grupo de controlo apresentar quase sempre valores 

superiores ao grupo com DA. Este apresenta, ao longo dos dez minutos de 

duração do teste, grandes oscilações nos resultados, das quais destacamos 

uma subida entre o 4º e o 6º minuto à qual se segue uma descida que se 

acentua do 7º para o 8º minuto, para depois iniciar uma subida que se mantém 

até ao final do teste. 

 Por outro lado o grupo de sujeitos com DA do sexo masculino, que 

apresenta o desempenho mais fraco da amostra, mantém alguma regularidade 

ao longo do teste, com excepção dos períodos compreendidos entre o 1º e 3º 

minutos e entre o 9º e o 10º minutos, nos quais apresentam descidas abruptas 

de resultados. 
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 O Quadro 17 apresenta a distribuição dos valores de Resistência à 

Fadiga Atencional nos dois grupos, em função da idade.  
 

 

Quadro 17 – Resistência à Fadiga Atencional no teste de Toulouse-Piéron em função da idade 

(média, desvio-padrão, mean-rank, valores de z e de p). Resultado em número de respostas 

certas após retiradas as omitidas e as erradas. 

10 Anos 11 Anos 12 Anos 13 Anos 14 Anos  

Exp. Cont. Exp. Cont. Exp. Cont. Exp. Cont. Exp. Cont. 

1º  15,0 15,0 10,3 15,5 9,8 15,8 12,4 13,0 14,3 17,3 

2º  3,7 11,5 8,0 11,3 9,9 15,8 8,5 10,0 12,2 11,3 

3º  -1,7 12,5 11,0 12,4 7,9 14,7 8,9 13,0 11,0 14,7 

4º  5,0 12,3 6,8 12,7 8,9 12,5 9,0 12,0 12,7 14,7 

5º  6,0 10,6 8,8 13,0 6,8 14,2 11,4 13,5 11,0 12,7 

6º  10,7 11,1 8,5 13,1 5,9 12,0 11,5 10,5 10,2 12,7 

7º  10,0 12,1 8,8 12,8 4,6 11,8 10,5 12,0 12,5 14,7 

8º  6,3 10,8 10,3 12,3 7,8 12,7 4,8 12,0 8,3 14,3 

9º  9,7 11,4 10,8 12,6 8,5 14,0 5,8 14,5 9,8 15,3 

10º  7,3 12,4 2,0 13,4 9,0 12,8 7,3 13,5 7,3 10,7 

x±dp 7,2+3,7 
(3,00) 

11,9+3,2 
(7,13) 

8,5+3,4 
(3,75) 

12,9+2,0 
(9,00) 

7,8+6,2 
(5,69) 

13,6+2,1 
(9,67) 

8,9+4,8 
(5,13) 

12,4+3,1 
(7,00) 

10,9+6,5 
(4,00) 

13,8+3,0 
(7,00) 

z -1,837 -2,124 -1,874 -0,786 -1,549 

p n.s. 0,034 n.s. n.s. n.s. 

 

 

 Os resultados apresentados pelo Quadro 17 revelam que o grupo de 

controlo obtém em todas as idades melhores resultados na resistência à fadiga 

atencional. A diferença atinge a significância estatística no grupo dos 11 anos 

de idade (p=0,034). 

 Tal como constatámos pela análise dos resultados da velocidade 

atencional no teste de Toulouse-Piéron (Quadro 11), é aos 10 anos que se 

verificam os resultados mais fracos da amostra, quer no grupo experimental, 

quer no grupo de controlo (7,2+3,7 e 11,9+3,2 respectivamente). De referir a 

ocorrência de valores negativos no grupo com DA, o que significa que em 

determinada altura (no caso, ao 3º minuto do teste) o número de omissões e de 

erros foi superior ao número de símbolos correctamente assinalados. 

 O grupo experimental evidencia, em termos de média, uma tendência de 

crescimento regular dos resultados, sendo aos 14 anos que este grupo obtém 
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os valores mais elevados (10,9+6,5). O grupo de controlo evidencia igualmente 

essa tendência, com excepção para a faixa etária dos 13 anos, na qual os 

valores alcançados descem ligeiramente, apresentando os melhores resultados 

na faixa etária dos 14 anos (13,8+3,0). 

 A Figura 9 apresenta a curva de trabalho da amostra diferenciada por 

grupos de idade.  

 

Figura 9 – Curva de Trabalho no teste T-P em função da Idade 

 

 Na análise do Gráfico 3 destacamos as curvas de trabalho dos 

indivíduos com 11 anos (representadas por duas linhas mais fortes em tons de 

vermelho), na medida em que foi o grupo etário onde as diferenças assumiram 

significado estatístico (p=0,034).  

 Por outro lado, consideramos ser interessante referir as curvas de 

trabalho dos sujeitos com 10 anos (representadas pelos tons de azul), uma vez 

que do 1º ao 3º minuto do teste ocorre uma descida significativa dos resultados 

no grupo com DA, atingindo valores negativos, constituindo um resultado único 

na amostra.  
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Discussão 

 

 O Teste de Toulouse –Pierón permite proceder a uma análise muito 

detalhada e específica da atenção, nomeadamente porque permite a 

separação em três componentes: a velocidade atencional, a exactidão 

atencional ou capacidade de concentração e a resistência à fadiga atencional. 

Dada a especificidade desta análise, nem sempre será possível estabelecer 

uma comparação directa com os resultados de outros estudos, que utilizaram 

outras metodologias e instrumentos. Assim, apesar de apresentarmos uma 

síntese dos resultados obtidos em cada componente, a comparação com 

outros estudos terá como base os resultados globais da atenção obtidos pela 

nossa amostra. 

 

 No que respeita à Velocidade Atencional, o nosso estudo não 

demonstrou diferenças significativas do ponto de vista estatístico no 

desempenho entre os dois grupos, apesar de as crianças com DA terem obtido 

um desempenho inferior ao do grupo de controlo.  

 No entanto, quando analisamos os resultados da amostra em função do 

sexo, verificamos que no sexo masculino existem diferenças estatisticamente 

significativas entre o grupo experimental e de controlo. Relativamente aos 

resultados por idade, também não se constatam diferenças significativas em 

nenhum grupo etário, mas as crianças com DA apresentaram sempre 

resultados inferiores. De referir que, através dos grupos de idade, melhoram os 

resultados obtidos pelas crianças com DA. Contudo, é interessante verificar 

que o mesmo não se observa no grupo de controlo. 

  

 A informação obtida pela avaliação da Exactidão Atencional permite 

estabelecer uma relação com a capacidade de concentração do sujeito, uma 

vez que regista o número de erros e omissões apresentados por cada criança. 

As crianças com DA apresentaram, em média, percentagens de erros e 

omissões acima dos 20%, o que a classifica como “dispersíssima”. Neste 

parâmetro, verificaram-se diferenças estatisticamente significativas entre os 

dois grupos em estudo.  
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 Na análise por sexo, mantêm-se as diferenças significativas entre as 

crianças com e sem DA, verificando-se no sexo masculino a maior diferença 

entre os dois grupos. De salientar, ainda, que no grupo com DA, enquanto o 

sexo feminino registou em média 25% de erros e omissões, o sexo masculino 

chegou aos 41%, revelando uma distractibilidade muito maior.  

 Apesar de, em todas as idades, as crianças com DA terem evidenciado 

níveis de concentração piores que o grupo de controlo, não se registaram 

diferenças estatisticamente significativas em nenhuma faixa etária. No grupo 

experimental, os piores resultados foram obtidos pelas crianças de 12 anos e 

os melhores, pelas crianças de 11 anos, apesar de os seus valores serem 

aproximados aos valores registados por este grupo, aos 14 anos. Por outras 

palavras, a capacidade de concentração das crianças com DA deste estudo, 

apesar de ser classificada como “dispersíssima”, revelou-se muito heterogénea 

e diversificada nos diferentes intervalos etários, não permitindo retirar qualquer 

conclusão relativamente ao seu comportamento ao longo da idade. 

 

 Finalmente, a Resistência à Fadiga Atencional revelou-se 

significativamente inferior no grupo das DA, mantendo-se as diferenças 

significativas quando os resultados foram separados por sexo. De referir que 

no grupo experimental, o sexo feminino apresentou maior resistência à fadiga 

que o sexo masculino, o que de certa forma pode ser interpretado como um 

resultado natural, tendo em conta que a capacidade de concentração foi 

também muito inferior nos rapazes com DA, em comparação com as raparigas 

do mesmo grupo. A análise desta variável em função da idade apenas revelou 

diferenças estatisticamente significativas no desempenho das crianças com e 

sem DA na faixa etária dos 11 anos. 

 

 Os resultados obtidos a partir do nosso estudo, relativamente à eficácia 

da atenção nas crianças com DA, confirmam a ideia evidenciada pela literatura 

de que esta população apresenta défices de atenção (e.g. Samuels, 1987; 

Torgesen, 1988; Swanson et al., 1990; Vogel, 1990; Richars et al., 1990; 

Shalev e Tsal, 2003). Vários autores referem os défices na atenção 

selectiva (e.g. Doyle et al., 1976; Samuels, 1987; Swanson et al., 1990; 

Richards et al., 1990; Boden e Brodeur, 1999), a maior distractibilidade (e.g. 



 - 105 -

Samuels, 1987; Vogel, 1990; Fonseca, 1999), a impulsividade da resposta (e.g. 

Doyle et al., 1976) ou as flutuações na duração e extensão da atenção 

selectiva das crianças com DA (e.g. Fonseca, 1999). 

 Doyle et al., em 1976, estudaram os défices de atenção numa amostra 

de crianças com e sem DA, analisando os efeitos de um factor de distracção na 

capacidade de concentração. As crianças deveriam responder a uma série de 

estímulos visuais que surgiam num local previamente indicado. Ao longo da 

realização do teste surgiam num outro local, perto do primeiro, estímulos 

desviantes. Os resultados obtidos pelos investigadores mostraram que as 

crianças com DA ofereciam menos resistência à interferência do factor externo 

na tarefa principal, uma vez que desviavam a sua atenção quando este 

aparecia e emitiam frequentemente uma resposta. A sua capacidade de 

vigilância e a atenção selectiva revelaram-se desta forma, menores, na medida 

em que tinham tendência em prestar mais atenção ao estímulo externo do que 

ao estímulo relevante para a tarefa. Apresentavam, também, um número 

superior de respostas dadas ao acaso, reveladoras das dificuldades no 

processamento imediato da informação apresentada. 

 Esta constatação foi reforçada pelos resultados do estudo desenvolvido 

por Richards et al. (1990), ao verificarem, em crianças com DA, uma tendência 

maior para a distractibilidade sempre que surgia um estímulo perturbador, bem 

como o maior número de erros em tarefas de atenção selectiva. No entanto 

Samuels e Miller (1985, cit. in Richards et al., 1990) também observaram o 

número de erros apresentados por uma amostra de crianças com e sem DA, 

numa tarefa de atenção selectiva, não tendo encontrado diferenças relevantes 

entre os dois grupos. 

 

 Apesar de não termos tido acesso a nenhum estudo que tivesse utilizado 

o teste usado no presente trabalho, podemos sugerir a concordância dos 

nossos resultados com a generalidade dos trabalhos realizados nesta área, na 

medida em que, na maioria dos diferentes estudos apresentados, os indivíduos 

com DA evidenciaram frequentemente níveis de concentração inferiores, maior 

propensão à distracção provocada por factores externos e dificuldades em 

manter o grau de atenção durante a realização de uma tarefa. Apesar de não 

termos testado a permeabilidade da nossa amostra a factores de distracção, 
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constatámos a grande dificuldade de concentração na tarefa, expressa por uma 

elevada percentagem de respostas erradas e de omissões. 

 

 

55..33..  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDAA  VVEELLOOCCIIDDAADDEE  DDEE  RREEAACCÇÇÃÃOO  DDEE  EESSCCOOLLHHAA  

  
5.3.1. Tempo de Reacção de Escolha 
 

Tal como referimos anteriormente aquando a descrição dos instrumentos 

utilizados nesta investigação, o Tempo de Reacção de Escolha (TRE) foi obtido 

a partir da média aritmética dos tempos de resposta registados para cada 

estímulo. O tempo concedido aos indivíduos para estes responderem a cada 

estímulo foi até 50 centésimos de segundo.  

O Quadro 18 apresenta os resultados obtidos pela amostra no teste de 

velocidade de reacção de escolha. Os resultados traduzem o tempo que os 

sujeitos demoraram a executar a acção de carregar no manípulo, 

independentemente de optarem pelo manípulo certo (correspondente à cor 

previamente determinada) ou errado (corespondente à outra cor). 

 
Quadro 18 – Tempo de Reacção de Escolha no grupo experimental e no grupo de controlo 

(média, desvio-padrão, valores de t e de p). Resultado em milésimos de segundo. 

Grupo Experimental Grupo 
Controlo  t p 

0,421 + 0,038 0,422 + 0,035 -0,077 n.s. 

 

 Como podemos observar pela análise do Quadro 18, os tempos 

registados pelos dois grupos foram muito próximos, tendo o grupo de controlo 

obtido resultados superiores em apenas 1 milésimo de segundo. Por essa 

razão, a diferença é quase nula e não significativa. 

  

No Quadro 19 apresentamos os resultados dos dois grupos em função do 

sexo. 
Quadro 19 – Tempo de Reacção de Escolha em função do sexo (média, desvio-padrão, mean-

rank, valores de z e de p). Resultado em milésimos de segundo. 
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Sexo Masculino Sexo Feminino 

Experimental Controlo Experimental Controlo  

0,416 + 0,040 
(18,69) 

0,417 + 0,040 
(18,31) 

0,429 + 0,034 
(10,50) 

0,430 + 0,024 
(11,45) 

z -0,111 -0,352 

p n.s. n.s. 

 

 Os resultados obtidos no Quadro anterior repetem-se no Quadro 19 já 

que verificamos que os valores obtidos por ambos os sexos em cada grupo são 

também muito semelhantes. De novo, o grupo de controlo manifesta resultados 

superiores em 1 milésimo de segundo ao grupo experimental. 

 Importa referir que, ao contrário do que se verificou até aqui, o sexo 

masculino apresenta melhores resultados que o sexo feminino, manifestando 

um TRE mais rápido. 

  

 No Quadro 20 encontram-se os resultados da análise feita por idades. 

 
Quadro 20 – Tempo de Reacção de Escolha em função da idade (média, desvio-padrão, mean-

rank, valores de z e de p). Resultado em milésimos de segundo. 

 z p 

Experimental 0,404 +0,064 (5,00) 
10 Anos 

Controlo 0,431 +0,020 (6,38) 
-0,612 n.s. 

Experimental 0,425 +0,054 (9,50) 
11 Anos 

Controlo  0,411 +0,020 (6,70) 
-1,131 n.s. 

Experimental 0,433 + 0,027 (5,86) 
12 Anos 

Controlo 0,438 +0,056 (8,33) 
-1,143 n.s. 

Experimental 0,418 +0,022 (5,25) 
13 Anos 

Controlo 0,422 +0,053 (6,50) 
-0,522 n.s. 

Experimental 0,416 +0,049 (5,42) 
14 Anos 

Controlo 0,397 +0,044 (4,17) 
-0,648 n.s 
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 Ao analisar os dados do Quadro 20 verificamos que também não 

existem diferenças estatisticamente significativas entre o TRE dos dois grupos, 

quando os separamos pelas diferentes faixas etárias.  

 Ao contrário do que se verificou nos testes anteriores, é interessante 

observar que o grupo de controlo não apresenta sempre resultados superiores 

ao grupo experimental.  

 Na faixa etária dos 10 anos, o grupo de controlo apresenta um TRE 

superior ao grupo experimental (0,431+0,020 e 0,404+0,064 respectivamente), 

facto que se verifica também no grupo dos 12 anos (0,438+0,056 e 0,433+ 

0,027 respectivamente) e na faixa etária dos 13 anos (0,422+0,053 e 

0,416+0,049 respectivamente), embora nestes dois grupos a diferença tenha 

sido menor do que no grupo dos 10 anos de idade. 

 Um outro aspecto interessante que retiramos da análise ao Quadro 20 

tem a ver com a evolução do TRE do grupo experimental ao longo da idade. De 

facto, entre os 10 e os 12 anos de idade, a tendência é para o TRE ser cada 

vez maior. Aos 13 anos, o valor do TRE desce bastante, tendência que 

mantém na faixa etária dos 14 anos, onde apresenta um resultado melhor em 2 

milésimos de segundo. Assim, no grupo experimental, o melhor TRE foi obtido 

pelo grupo etário dos 10 anos (0,404 +0,064) e o pior, pelo grupo dos 12 anos 

(0,433 + 0,027). 

 No que respeita à evolução do TRE do grupo de controlo ao longo da 

idade, parece haver uma tendência de diminuição à medida que aumenta a 

idade, a qual só é interrompida na faixa etária dos 12 anos, onde se verifica o 

maior TRE deste grupo. 

 Por fim, importa referir que o melhor TRE da amostra foi obtido pelo 

grupo experimental, na faixa etária dos 10 anos, os sujeitos mais novos da 

amostra (0,404 +0,064). O pior TRE é apresentado pelo grupo de controlo, na 

faixa etária dos 12 anos de idade (0,438 +0,056). 

 

 

 

 

 

5.3.2. Respostas Erradas  
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O número de respostas erradas reflecte o número de vezes que os 

sujeitos optaram pelo manípulo errado, isto é, quando carregaram no manípulo 

esquerdo quando deveriam ter carregado no direito e vice-versa.  

O Quadro 21 apresenta os resultados do número de respostas erradas 

apresentadas por cada grupo, sendo que nesta contagem são incluídas as 

respostas dadas para lá dos 50 centésimos de segundo. 

 

 
Quadro 21 – Respostas Erradas no grupo experimental e no grupo de controlo (média, desvio-

padrão, valores de t e de p). Resultado em percentagem. 

Grupo Experimental Grupo 
Controlo  t p 

15,68 + 19,23 5,67 + 5,95 2,678 0,011 

 

 Ao analisar os resultados do Quadro 21 podemos constatar a elevada 

percentagem de respostas erradas manifestadas pelo grupo experimental, que 

apresenta o triplo de respostas erradas relativamente ao grupo de controlo, 

diferença considerada estatisticamente significativa (p=0,011). 

 Convém referir, no entanto, que no grupo experimental o valor do desvio 

– padrão é muito elevado, o que contribui para uma maior dispersão dos 

resultados obtidos pelos sujeitos deste grupo, pelo que o valor da média não 

será muito representativo do desempenho da amostra. 

  

 No Quadro 22 encontram-se os resultados das respostas erradas nos 

dois grupos em função do sexo. 
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Quadro 22 – Respostas Erradas em função do sexo (média, desvio-padrão, mean-rank, valores 

de z e de p). Resultado em percentagem. 

Sexo Masculino Sexo Feminino 

Experimental Controlo Experimental Controlo  

18,99 + 22,45 
(21,75) 

6,09 + 6,63 
(15,25) 

10,26 + 11,25 
(12,41) 

4,98 + 4,86 
(10,59) 

z -1,879 -0,676 

p n.s. n.s. 

  

 Ao analisar os resultados dos dois grupos em função do sexo, 

verificamos não existirem diferenças estatisticamente significativas no número 

de respostas erradas. Contudo, o grupo experimental apresenta em ambos os 

sexos maior percentagem de respostas erradas e, no sexo masculino, a 

percentagem destas é três vezes superior à do grupo de controlo. 

 De referir que o sexo feminino apresenta, nesta variável, melhores 

resultados que o sexo masculino nos dois grupos da amostra. 

 O Quadro 23 apresenta os resultados dos dois grupos para esta variável 

em função da idade. 

 
Quadro 23 – Respostas Erradas em função da idade (média, desvio-padrão, mean-rank, 

valores de z e de p). Resultado em percentagem. 

 z p 

Experimental 5,37+9,31 (5,33) 
10 Anos 

Controlo 3,62+3,19 (6,25) 
-0,428 n.s. 

Experimental 16,93+24,33 (8,88) 
11 Anos 

Controlo  3,54+5,36 (6,95) 
-0,867 n.s. 

Experimental 17,74+ 21,25 (8,25) 
12 Anos 

Controlo 8,06+6,99 (6,50) 
-0,783 n.s. 

Experimental 13,70+24,55 (5,00) 
13 Anos 

Controlo 9,67+4,56 (7,50) 
-1,092 n.s. 

Experimental 19,89+10,28 (5,83)  
14 Anos 

Controlo 10,75+9,31 (3,33) 
-1,355 n.s 
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 Pela análise do Quadro 23 podemos verificar que em todas as idades, é 

o grupo experimental que apresenta maior percentagem de respostas erradas, 

sendo na faixa etária dos 11 anos que se verifica uma diferença maior entre os 

dois grupos (± 16%). No entanto, as diferenças entre os resultados das 

crianças com e sem DA nesta variável, não assumem significado estatístico em 

nenhum grupo etário.  

 Constatamos igualmente que, no grupo de controlo, a percentagem de 

respostas erradas aumenta com a idade, o que não deixa de ser interessante, 

na medida em que se espera maior número de acertos em sujeitos mais 

velhos.  

Assim, no grupo de controlo os sujeitos mais velhos erraram mais vezes 

que os sujeitos mais novos (10,75 +9,31 e 3,54 +5,36, respectivamente). 

 No grupo experimental, constituído pelas crianças com DA, verifica-se 

também uma tendência de aumento das respostas erradas à medida que se 

avança na idade, com excepção da faixa etária dos 13 anos, onde a média 

desce ligeiramente. Realçamos que é neste grupo etário que se verifica o maior 

valor de desvio-padrão de toda a amostra (13,70 +24,55), o que nos exige 

maiores cautelas na interpretação dos resultados.  

 Tal como constatámos no grupo de controlo, são os sujeitos mais velhos 

que manifestam maior percentagem de respostas erradas (19,89+10,28). 

 

 

5.3.3. Respostas Omissas  
 

Por respostas omissas, entendemos todas as respostas registadas 

acima dos 50 centésimos de segundo, incluindo as erradas. O seu valor é 

obtido pelo quociente entre as respostas omissas e o total de estímulos a 

multiplicar por 100. 

 

No Quadro 24 apresentamos os resultados da amostra para esta 

variável. 
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Quadro 24 – Respostas Omissas no grupo experimental e no grupo de controlo (média, desvio-

padrão, valores de t e de p). Resultado em percentagem. 

Grupo Experimental Grupo 
Controlo  t p 

61,62 + 22,25 42,27 + 20,85 3,417 0,001 

 

 Como podemos verificar pela análise do Quadro 24 a percentagem de 

respostas registadas para além do tempo limite é bastante elevada nos dois 

grupos. No entanto, é no grupo experimental que se verifica a maior 

percentagem de respostas omissas, numa diferença com significado estatístico 

(p=0,001) relativamente ao grupo de controlo. 

 Importa referir que, nos dois grupos, a percentagem de respostas 

omissas registadas ao longo do teste foi superior à percentagem de respostas 

erradas, analisada anteriormente. Este dado deve fazer-nos reflectir sobre o 

aspecto, já referido, do limite temporal definido para a execução da resposta. 

  

 No Quadro 25 apresentamos os resultados dos dois grupos em função 

da idade. 

 
Quadro 25 – Respostas Omissas em função do sexo (média, desvio-padrão, mean-rank, 

valores de z e de p). Resultado em percentagem. 

Sexo Masculino Sexo Feminino 

Experimental Controlo Experimental Controlo  

58,78 + 21,44 
(22,64) 

41,39 + 21,26 
(14,36) 

66,27 + 23,80 
(14,91) 

43,69 + 21,12 
(8,09) 

z -2,362 -2,465 

p 0,018 0,014 

 

 Os resultados apresentados pelo Quadro 25 permitem-nos constatar 

novamente a elevada percentagem de respostas omissas nos dois grupos e 

em ambos os sexos.  

 O grupo experimental apresenta resultados superiores ao grupo de 

controlo, assumindo a diferença apresentada significado estatístico quer no 

sexo masculino (p=0,018) quer no sexo feminino (0,014). 
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 De referir que nos dois grupos em estudo, é o sexo feminino que 

apresenta percentagens mais elevadas de respostas omissas, quando 

comparado com o sexo masculino do mesmo grupo. 

  

 De seguida, o Quadro 26 apresenta os resultados da amostra segundo a 

idade. 

 
Quadro 26 – Respostas Omissas em função da idade (média, desvio-padrão, mean-rank, 

valores de z e de p). Resultado em percentagem. 

 z p 

Experimental 76,34 +14,54 (8,67) 
10 Anos 

Controlo 54,03 +21,38 (5,00) 
-1,648 n.s. 

Experimental 56,45 +10,69 (11,38)
11 Anos 

Controlo  39,03 +21,36 (5,95) 
-2,199 0,028 

Experimental 64,11 + 25,42 (9,50) 
12 Anos 

Controlo 34,94 +11,25 (4,83) 
-2,070 0,038 

Experimental 58,87 +23,05 (6,19) 
13 Anos 

Controlo 30,64 +25,09 (2,75) 
-1,441 n.s. 

Experimental 58,06 +27,97 (5,42) 
14 Anos 

Controlo 44,08 +29,97 (4,17) 
-0,651 n.s 

 

 Ao analisar os resultados apresentados pelo Quadro 26 constatamos a 

existência de diferenças estatisticamente significativas na percentagem de 

respostas omissas dos dois grupos, nomeadamente na faixa etária dos 11 e 

dos 12 anos de idade (p= 0,028 e p= 0,038, respectivamente). No entanto, o 

grupo experimental apresenta em todas as faixas etárias valores superiores 

aos do grupo de controlo e acima dos 50% de respostas omissas. 

 Relativamente à tendência de evolução dos resultados ao longo da 

idade, verifica-se que no grupo de controlo a percentagem de respostas 

omissas diminui ao longo da idade, embora aos 14 anos se verifique uma 

subida em relação ao resultado obtido na faixa etária anterior. 

 No grupo experimental não se pode falar em tendência de evolução dos 

resultados, na medida em que estes se apresentam irregulares. No entanto, 
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registamos que a percentagem mais baixa de respostas omissas foi obtida pelo 

grupo dos 11 anos (56,45 +10,69) enquanto o grupo dos 10 anos registou o 

valor mais elevado nesta variável (76,34 +14,54).  

 

 

5.3.4. Respostas Omissas Erradas  
 

As respostas omissas erradas são, como o próprio nome indica, todas 

as respostas erradas registadas para lá dos 50 centésimos de segundo. O seu 

valor é obtido pelo quociente entre as respostas omissas erradas e o total de 

estímulos a multiplicar por 100. 

  

 O Quadro 27 apresenta os resultados da amostra para esta variável.  

 
Quadro 27 – Respostas Omissas Erradas no grupo experimental e no grupo de controlo 

(média, desvio-padrão, valores de t e de p). Resultado em percentagem. 

Grupo Experimental Grupo 
Controlo  t p 

9,01 + 9,61 5,89 + 10,66 1,168 n.s. 

 

 Como podemos verificar pelos dados do Quadro 27 o grupo 

experimental apresenta uma percentagem mais elevada de respostas omissas 

erradas, mas a diferença perante o grupo de controlo não assume significado 

estatístico. 

 De registar, contudo, o elevado valor do desvio – padrão nos dois 

grupos, especialmente no grupo de controlo. 

  

 No Quadro 28 apresentamos os resultados da amostra em função do 

sexo. 

 
Quadro 28 – Respostas Omissas Erradas em função do sexo (média, desvio-padrão, mean-

rank, valores de z e de p). Resultado em percentagem. 

 

 Sexo Masculino Sexo Feminino 
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Experimental Controlo Experimental Controlo 

10,93 + 10,26 
(21,69) 

6,81 + 12,11 
(15,31) 

5,86 + 7,87 
(12,59) 

4,39 + 8,07 
(10,41) 

z -1,856 -0,837 

p n.s. n.s. 

  

 

 Como podemos constatar pela análise do Quadro 28, apesar de o grupo 

experimental apresentar valores mais elevados de respostas omissas erradas e 

a diferença ser um pouco maior no sexo masculino, as diferenças relativamente 

ao grupo de controlo não são consideradas estatisticamente significativas. 

 Consideramos importante fazer referência, mais uma vez, ao elevado 

valor apresentado pelo desvio-padrão em ambos os sexos, no grupo de 

controlo e no grupo experimental, pelas consequências que assume na 

interpretação dos resultados. 

  

 No Quadro 29 apresentamos os resultados das repostas omissas 

erradas em função da idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 29 – Respostas Omissas Erradas em função da idade (média, desvio-padrão, mean-

rank, valores de z e de p). Resultado em percentagem. 

 z p 

10 Anos Experimental 12,90 +9,67 (7,17) -0,724 n.s. 
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Controlo 12,09 +17,05 (5,56) 

Experimental 10,48 +18,87 (7,88) 
11 Anos 

Controlo  4,83 +8,36 (7,35) 
-0,229 n.s. 

Experimental 8,06 + 7,90 (9,19) 
12 Anos 

Controlo 1,61 +1,77 (5,25) 
-1,805 n.s. 

Experimental 6,04 +6,77 (5,69) 
13 Anos 

Controlo 3,22 +4,56 (4,75) 
-0,403 n.s. 

Experimental 11,29 +9,07 (5,83)  
14 Anos 

Controlo 3,22 +3,22 (3,33) 
-1,325 n.s 

 

 

 Pela análise dos resultados do Quadro 29 constatamos que não se 

verificam diferenças significativas nos resultados do grupo experimental e de 

controlo, apesar de o grupo experimental apresentar percentagens superiores 

de respostas omissas erradas em todas as faixas etárias. 

 Para ambos os grupos, é na faixa etária dos 10 anos de idade que se 

verificam as percentagens mais elevadas de respostas omissas erradas (cerca 

de 12% nos dois grupos). Relativamente aos valores mais baixos, encontram-

se na faixa etária dos 12 anos, no grupo de controlo (1,61 +1,77) e dos 13 anos 

no grupo experimental (6,04 +6,77). 

À medida que avançamos na idade, verificamos uma tendência de 

diminuição dos valores obtidos pelo grupo experimental, exceptuando o grupo 

etário dos 14 anos que regista uma subida considerável. 

No que respeita ao grupo de controlo, os resultados vão descendo dos 

10 aos 12 anos de idade, mas na faixa etária dos 13 anos voltam a subir para 

um valor que mantêm na faixa etária dos 14 anos (cerca de 3%). 

  

 

Discussão 
 
 Ao analisar a Velocidade de Reacção de Escolha (teste no qual os 

indivíduos tinham de dar uma de duas respostas possíveis em função do 

estímulo apresentado) dos indivíduos da amostra, recorremos à abordagem 
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tradicional do processamento da informação, a qual se baseia no paradigma do 

tempo de reacção – tempo decorrido entre a apresentação do estímulo e a 

execução da resposta (Jensen, 1981, cit. in Swanson, 1987a; Boden e Brodeur, 

1999; Weiler et al., 2000).  

 No entanto, este parâmetro apenas fornece informação sobre o tempo 

de resposta e não sobre a qualidade da mesma. Nesse sentido, recorremos 

também à análise das respostas erradas e das respostas omissas (ausência de 

resposta durante o tempo previamente estabelecido). Esta análise reveste-se 

de grande importância, na nossa opinião, tendo em conta as características da 

nossa amostra. Além disso, esta informação complementar poderá permitir 

estabelecer uma relação com os outros resultados do estudo, nomeadamente 

no que se refere à Atenção.  

 No que se refere ao tempo de reacção de escolha não detectamos 

diferenças estatisticamente significativas entre as crianças com e sem DA. Pelo 

contrário, os resultados dos dois grupos são quase idênticos. 

 O mesmo resultado foi obtido quando separamos os grupos por sexo. 

Quer no sexo feminino quer no sexo masculino, os resultados do grupo 

experimental e do grupo de controlo são quase idênticos. De referir apenas, 

que o sexo masculino apresentou um tempo de reacção inferior ao sexo 

feminino, nos dois grupos do estudo. 

 Quando analisamos o desempenho da amostra nos grupos de idade 

constatamos, igualmente, a ausência de diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos. É interessante verificar, em três das cinco faixas 

etárias estudadas, que o grupo de controlo apresenta um tempo de reacção 

superior às crianças com DA. Apesar destas diferenças não terem significado 

estatístico, os nossos resultados contradizem a maioria da literatura, que atribui 

à população com DA um tempo de reacção ou de resposta superior (e.g. 

Cermark, 1983; Richards et al., 1990; Boden e Brodeur, 1999; Weiler et al., 

2000). Contudo, confirmando os resultados do nosso estudo, Samuels e Miller 

(1985 cit. in Richards et al., 1990) apresentam um dos poucos estudos nos 

quais não se verificam diferenças significativas no tempo de resposta 

apresentado por crianças com e sem DA. 

 No caso do estudo desenvolvido por Weiler et al. (2000), foi avaliada a 

velocidade de reacção de escolha em alunos com e sem DA, entre os 7 e os 11 
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anos de idade. A tarefa implicava a análise visual de um estímulo que solicitava 

quer a velocidade de reacção simples, quer a velocidade de reacção de 

escolha. No tempo de reacção simples não se registaram diferenças 

significativas entre os dois grupos. No que respeita ao tempo de reacção de 

escolha, verificaram-se diferenças significativas do ponto de vista estatístico, 

tendo o grupo com DA obtido um desempenho mais fraco, representado por 

um maior tempo de reacção. 

 Um outro factor analisado por este estudo incidiu sobre a capacidade de 

selecção de um determinado estímulo, num conjunto de várias imagens que 

surgiam simultaneamente. As crianças com DA precisaram de mais tempo para 

identificar e eliminar os estímulos distrácteis (i.e. susceptíveis de perturbar a 

performance da resposta) e responder ao estímulo relevante. Resultados 

semelhantes foram obtidos no estudo desenvolvido por Richards et al. (1990). 

Estes autores verificaram que as crianças com DA evidenciavam tempos de 

resposta mais longos em tarefas de atenção selectiva e sustentada. 

 Num outro trabalho, desenvolvido por Nicolson e Fawcett (1994, cit. in 

Weiler et al., 2000), foi estudado o tempo de reacção de escolha para 

estímulos auditivos em crianças com Dislexia (DA na área da leitura). Tal como 

no estudo anterior, o grupo das crianças disléxicas revelou um tempo de 

reacção superior ao grupo de controlo, demorando mais tempo a executar a 

resposta. 

 No nosso estudo, e como afirmámos anteriormente, a análise da 

Velocidade de Reacção fornece-nos informação sobre o tempo que as crianças 

necessitaram para identificar o estímulo, seleccionar a resposta e executá-la. 

Isso não será suficiente, contudo, para perceber a qualidade do processamento 

da informação, a qual se manifesta na correcção das respostas apresentada 

pelo sujeito. Tendo em conta que foi estudada a velocidade de reacção de 

escolha, importa analisar para além do tempo de reacção, a exactidão da 

resposta dada pelo sujeito. Constatámos que as crianças com DA da nossa 

amostra demoraram praticamente o mesmo tempo que o grupo de controlo a 

executar a resposta. Importa saber se a correcção das suas respostas também 

foi semelhante à das crianças sem DA. 
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 A análise das Respostas Erradas dadas pelos sujeitos da amostra, 

permite saber quantas das respostas realizadas dentro do tempo foram 

correctas e incorrectas. Por outras palavras, permite verificar a eficácia dos 

sujeitos, ou para sermos mais exactos, a ineficácia, já que ao registar as 

respostas erradas, estamos a analisar o desempenho pela negativa.  

 Relativamente à comparação entre os dois grupos, observamos 

diferenças significativas do ponto de vista estatístico, sendo o número de 

respostas erradas dadas pelas crianças com DA, três vezes superior às 

registadas no grupo de controlo. Isto quer dizer que, apesar do grupo com DA 

ter respondido tão rápido quanto o grupo de controlo, a sua eficácia foi muito 

menor, na medida em que apresenta o triplo de respostas erradas. 

 O desempenho diferenciado por sexo não revelou diferenças 

significativas entre os grupos, apesar de o grupo experimental ter registado um 

número muito mais elevado de erros, principalmente no sexo masculino. No 

que se refere ao desempenho da amostra ao longo da idade, também pudemos 

constatar que as crianças com DA apresentaram sempre uma percentagem 

bastante maior de respostas erradas, mas a diferença para o grupo de controlo 

não atingiu, em nenhuma faixa etária, valores de significância estatística.  

 Devemos referir, no entanto, que o valor do desvio-padrão na 

percentagem de Respostas Erradas foi bastante elevado, traduzindo a grande 

variabilidade de resultados da amostra. Desta forma, devemos interpretar o 

valor da média com alguma precaução, na medida em que poderá não ser 

verdadeiramente representativo do desempenho da amostra - um elevado 

número de crianças da amostra terá obtido um número quer muito inferior quer  

muito superior ao valor da média. Isto significará que algumas crianças da 

amostra encontram-se numa fase de melhor controlo da impulsividade do que 

outras e, desta forma, apresentarão um menor número de erros na resposta. 

 Boden e Brodeur (1999) estudaram a velocidade do processamento da 

informação visual em jovens (14 anos de idade) com DA de leitura, 

comparando-os com um grupo da mesma idade e um grupo de indivíduos com 

o mesmo grau de leitura, não tendo necessariamente a mesma idade. Os 

autores avaliaram o tempo de reacção e a exactidão das respostas juntando os 

dois factores num único parâmetro que designaram por eficiência, o qual traduz 

a relação entre o tempo de reacção e o número de respostas correctas. 
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Verificaram que o grupo com DA foi menos eficiente, quer porque os sujeitos 

apresentaram um tempo de resposta superior, quer porque a exactidão ou 

correcção das respostas apresentadas, foi inferior à do grupo de sujeitos da 

mesma idade. Os resultados obtidos no nosso estudo relativamente à eficácia 

do processamento da informação das crianças e jovens com DA vão, desta 

forma, de encontro ao sugerido pela literatura, indicando que estes alunos 

tendem a ser mais impulsivos na resposta, reflectindo pouco sobre ela, o que 

aumenta significativamente a quantidade de erros que cometem. 

 Ainda relativamente à análise da percentagem de Respostas Erradas, 

pudemos constatar que dos sujeitos mais novos para os mais velhos, verifica-

se um aumento da percentagem de respostas erradas, quer no grupo 

experimental quer no grupo de controlo. Este facto é interessante, na medida 

em que se espera que a eficácia aumente com a idade, acompanhando 

maturação do sistema nervoso central. No entanto, estes resultados sugerem 

que a preocupação dos sujeitos em responder rapidamente poderá traduzir-se 

num aumento do número de erros. Tendo em conta que esta tendência se 

verificou nos dois grupos do estudo, podemos sugerir que a impulsividade, 

antes de ser uma característica das crianças e jovens com DA, será um traço 

próprio desta faixa etária, de transição para a adolescência.  

  

 Relacionado com a Velocidade de Reacção, avaliámos também a 

percentagem de Respostas Omissas, consideradas todas aquelas executadas 

depois dos 50 centésimos de segundo, inclusive, definidos como tempo limite 

de resposta. No sentido de fazer esta análise da forma o mais completa 

possível, pretendemos saber a percentagem total de Respostas Omissas e, 

dentro destas, a percentagem de respostas erradas (Respostas Omissas 

Erradas). 

 Relativamente à percentagem total de Respostas Omissas, os 

resultados da análise comparativa demonstram a existência de diferenças 

estatisticamente significativas entre o grupo experimental e de controlo. Do 

total de respostas realizadas pelas crianças e jovens com DA, uma 

percentagem significativa (mais de metade das respostas) foi dada acima do 

tempo estabelecido.  
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 O mesmo resultado verificou-se na análise para cada sexo. Quer no 

sexo masculino, quer no sexo feminino, o grupo experimental apresentou uma 

percentagem significativamente superior ao grupo de controlo, no que respeita 

às respostas omissas. O sexo feminino foi quem obteve uma percentagem 

superior, quer no grupo experimental, quer no grupo de controlo. Este resultado 

estará relacionado com o TRE que, na nossa amostra e como demonstrado e 

discutido anteriormente, revelou valores superiores no sexo feminino 

relativamente ao sexo masculino. 

 Ao longo dos grupos de idade, a percentagem de Respostas Omissas 

apresentadas pelas crianças e jovens com DA foi sempre superior à dos 

sujeitos do grupo de controlo e acima dos 50% das respostas dadas. As 

diferenças entre os dois grupos atingiram valores estatisticamente 

significativos, nas faixas etárias dos 11 e dos 12 anos. 

  

 Relativamente à percentagem de Respostas Omissas Erradas, os 

resultados demonstram uma grande dispersão no desempenho da amostra e, 

talvez por essa razão, não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas entre as crianças com e sem DA. Mesmo quando comparados os 

resultados entre os dois grupos para cada sexo e idade, as diferenças não 

foram significativas. No entanto, à semelhança do que se verificou até aqui, as 

crianças e jovens com DA tiveram um desempenho pior, isto é, entre as 

respostas executadas acima do tempo desejado, apresentaram mais respostas 

erradas que o grupo de controlo. 

  

 Procurando descrever sinteticamente o desempenho da amostra na 

variável do tempo de reacção, podemos afirmar que sempre que os sujeitos 

com DA responderam dentro do tempo estabelecido, apresentaram 

praticamente o mesmo tempo de resposta que o grupo de controlo. Contudo, 

tal aconteceu menos de metade das vezes, já que a maior parte das respostas 

foi dada além do tempo limite.  

 Assim, tendo em conta que a maior parte das respostas executadas 

pelas crianças e jovens com DA, demorou mais de 50 centésimos de segundo 

a ser realizada, a Velocidade de Reacção deste grupo não será a mesma do 

grupo de controlo. De facto, poderemos afirmar que na globalidade do teste de 
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Velocidade de Reacção, as crianças e jovens com DA da nossa amostra 

apresentaram um tempo de reacção superior às crianças e jovens sem DA, o 

que sugere maior consenso com a literatura. 

 

 Os resultados obtidos a partir da análise da percentagem de Respostas 

Erradas e de Respostas Omissas apresentada pelo grupo com DA, sugerem 

uma relação com o desempenho evidenciado pela amostra no teste de 

Atenção. Realçamos que a relação que estabelecemos a seguir resulta 

inteiramente da nossa reflexão sobre os resultados, não sendo fundamentada 

por qualquer análise estatística ou outra. 

 No Teste de Toulouse-Pierón, as crianças e jovens com DA 

apresentaram uma elevada percentagem de respostas erradas e de omissões, 

sugerindo dificuldades de manutenção do grau de concentração na tarefa ou 

da atenção sustentada, tal como é referido pela literatura. Estes resultados 

poderão estar relacionados com o desempenho apresentado nas respostas 

erradas e omissas e, desta forma com outra característica frequentemente 

associada aos défices de atenção – a impulsividade (Doyle et al., 1976; Willcutt 

e Pennington, 2000).  

 A elevada percentagem de respostas erradas apresentadas pelo grupo 

com DA sugere alguma impulsividade e falta de reflexão antes de executar a 

resposta, o que pode ser resultante da dificuldade de manutenção da 

concentração na tarefa, a qual foi já evidenciada por este grupo no teste de 

atenção. 
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VI – Conclusões 
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 Neste capítulo, reservado às conclusões do trabalho desenvolvido, 

procederemos à verificação das hipóteses formuladas inicialmente, de acordo 

com os resultados obtidos.  

 De seguida, faremos uma síntese final dos resultados, reflectindo sobre 

a possibilidade de generalização dos mesmos, bem como do seu eventual 

contributo para o estado de conhecimento na área das Dificuldades de 

Aprendizagem.  

 
 
H1: O desempenho no teste de Memória Visual das crianças e jovens com 
Dificuldades de Aprendizagem é significativamente inferior ao grupo de 
controlo. 
 A hipótese formulada foi confirmada pelos nossos resultados, na medida 

em que, na comparação entre grupos, as crianças e jovens com DA 

apresentaram um desempenho inferior ao grupo de controlo e a diferença foi 

estatisticamente significativa. 

 Considerando cada sexo, os resultados do grupo experimental foram de 

igual modo significativamente inferiores aos do grupo de controlo. 

 Contudo, a análise dos resultados por grupos de idade apenas mostra 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos na faixa etária dos 11 

anos. No entanto, o grupo experimental apresenta sempre resultados inferiores 

aos do grupo de controlo. 

 

 

H2: A Velocidade Atencional das crianças e jovens com Dificuldades de 
Aprendizagem é significativamente inferior ao grupo de controlo. 
 A hipótese formulada não foi confirmada pelos nossos resultados.  

 Na análise dos resultados por grupo, não se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas entre o grupo experimental e o grupo de controlo, 

apesar de o grupo experimental ter apresentado resultados inferiores aos do 

grupo de controlo. 
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 Contudo, os resultados diferenciados por sexo, evidenciaram diferenças 

estatisticamente significativas entre o grupo experimental e o grupo de controlo 

no sexo masculino. 

 Na análise dos resultados por grupo de idade não se verificaram 

diferenças significativas do ponto de vista estatístico. No entanto, com 

excepção da faixa etária dos 14 anos, as crianças e jovens com DA 

apresentaram sempre resultados inferiores aos do grupo de controlo. 

 

 

H3: A Exactidão Atencional das crianças e jovens com Dificuldades de 
Aprendizagem é significativamente inferior ao grupo de controlo. 
 A hipótese formulada foi confirmada pelos resultados observados.  

 As crianças e jovens com DA apresentaram valores de exactidão 

atencional significativamente inferiores aos do grupo de controlo. 

 Considerando cada sexo, os resultados evidenciaram diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos experimental e de controlo, quer 

no sexo masculino quer no sexo feminino. 

 Na análise dos resultados por grupos de idade, todavia, não se 

verificaram diferenças significativas do ponto de vista estatístico entre os 

grupos, apesar de o grupo experimental ter apresentado sempre resultados 

inferiores. 

 

 

H4: A Resistência à Fadiga é significativamente menor nas crianças e 
jovens com Dificuldades de Aprendizagem do que no grupo de controlo. 
 A hipótese formulada foi confirmada pelos resultados observados. 

  As crianças e jovens com DA apresentaram valores de resistência à 

fadiga atencional significativamente inferiores ao grupo de controlo. 

 No que respeita a cada sexo, os resultados evidenciaram diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos experimental e de controlo, quer 

no sexo masculino quer no sexo feminino. 

 Na análise dos resultados por grupos de idade não se verificaram 

diferenças significativas do ponto de vista estatístico entre os grupos, com 
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excepção para o grupo etário dos 11 anos. Contudo, o grupo apresentou 

resultados inferiores ao grupo de controlo em todas as faixas etárias. 

 

 

H5: O Tempo de Reacção de escolha das crianças e jovens com 
Dificuldades de Aprendizagem é significativamente superior ao do grupo 
de controlo. 
 A hipótese formulada não foi confirmada pelos nossos resultados. 

 Na análise comparativa entre o desempenho do grupo experimental e de 

controlo, não se registaram diferenças estatisticamente significativas. 

 Na análise dos resultados em cada sexo não se registaram diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos. 

 Os resultados diferenciados por grupos de idade não revelaram 

diferenças significativas entre o desempenho do grupo experimental e do grupo 

de controlo.  

 

 

H6: O número de Respostas Erradas é significativamente superior nas 
crianças e jovens com Dificuldades de Aprendizagem do que no grupo de 
controlo. 
 A hipótese formulada foi confirmada pelos resultados obtidos.  

 A comparação entre grupos relativamente ao número de respostas 

erradas, revelou diferenças significativas do ponto de vista estatístico. 

 O grupo experimental apresentou um número superior de respostas 

erradas em ambos os sexos, mas as diferenças não assumiram significado 

estatístico em nenhum deles. 

 Relativamente à análise dos resultados por idade, apesar dos resultados 

inferiores do grupo experimental em todas as faixas etárias, a diferença não foi 

considerada estatisticamente significativa, relativamente ao grupo de controlo. 
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H7: O número de Respostas Omissas é significativamente superior nas 
crianças e jovens com Dificuldades de Aprendizagem do que no grupo de 
controlo. 
 Esta hipótese foi confirmada pelos nossos resultados. 

 Os resultados da comparação entre grupos revelaram diferenças 

estatisticamente significativas entre o grupos experimental e o de controlo, 

tendo o primeiro apresentado um número superior de respostas omissas. 

 Quer no sexo masculino quer no sexo feminino, as crianças e jovens 

com DA apresentaram um número significativamente superior de respostas 

omissas quando comparados com os do grupo de controlo. 

 Nos resultados diferenciados por grupos etários, verificaram-se 

diferenças estatisticamente significativas entre o desempenho do grupo 

experimental e do grupo de controlo, nos 11 e nos 12 anos de idade. Nas 

restantes faixas etárias, apesar de o grupo experimental apresentar sempre um 

número superior de respostas omissas, as diferenças relativamente ao grupo 

de controlo não assumiram significado estatístico. 

 

 

H8: O número de Respostas Omissas Erradas é significativamente 
superior nas crianças e jovens com Dificuldades de Aprendizagem do que 
no grupo de controlo. 
 A hipótese formulada não foi confirmada pelos nossos resultados. 

 Na análise comparativa entre o desempenho do grupo experimental e de 

controlo, não se registaram diferenças estatisticamente significativas, apesar 

de o grupo experimental ter apresentado um número superior de respostas 

omissas erradas. 

 Em relação a cada sexo não se registaram diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos. Contudo, em ambos os sexos, o grupo com DA 

registou um número mais elevado de respostas omissas erradas do que o 

grupo de controlo. 

 Os resultados diferenciados por grupos de idade não revelaram 

diferenças significativas entre o desempenho do grupo experimental e do grupo 

de controlo. Contudo, as crianças e jovens com DA apresentaram, em todas as 

faixas etárias, percentagens superiores de respostas omissas erradas. 
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O presente estudo definiu como objectivo geral relacionar as 

Dificuldades de Aprendizagem com a eficácia no Processamento da 

Informação ao nível da Atenção, Memória e Velocidade de Reacção de 

Escolha.  

Os resultados evidenciados pela nossa amostra sugerem um défice no 

Processamento da Informação das crianças e jovens com Dificuldades de 

Aprendizagem, manifestado por um défice de eficácia ao nível da Memória, da 

Atenção e da Velocidade de Reacção de Escolha. 

 Contudo, recomendamos uma elevada precaução na generalização dos 

nossos resultados, na medida em que a nossa amostra é constituída por 

crianças com Dificuldades de Aprendizagem generalizadas e não específicas. 

Entre os indivíduos constituintes do grupo experimental estão certamente 

crianças e/ou jovens com dificuldades cuja génese se situa em domínios 

distintos e/ou cujas dificuldades académicas têm na base diferentes causas. 

 Nesse sentido, as estratégias de intervenção que eventualmente se 

afigurem mais adequadas com base nestes resultados, poderão não ser 

apropriadas para outro grupo de crianças com Dificuldades de Aprendizagem. 
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 A realização de uma investigação deste tipo, de características 

experimentais, permite que outras dúvidas e questões se coloquem ao longo 

do caminho, perspectivando, dessa forma, orientações para futuras 

investigações.  

 O conhecimento adquirido com a realização deste trabalho permitiu-nos 

colocar certas questões que poderão servir de linhas orientadoras para futuros 

trabalhos, nomeadamente: 

 

 Realizar a investigação em amostras de alunos com Dificuldades de 

Aprendizagem Específicas devidamente identificadas (ex.: Dislexia, Discalculia, 

Hiperactividade por Défice de Atenção, etc.), no sentido de verificar a 

existência de uma associação entre as dificuldades no processamento da 

informação e  o tipo de Dificuldade de Aprendizagem. 

 

 Em populações com DA, na avaliação do Tempo de Reacção, alargar o 

tempo concedido para a execução da resposta, no sentido de aumentar o 

número de respostas válidas. 

 

 Verificar a associação entre as variáveis do processamento da informação 

consideradas no presente estudo, em crianças com e sem DA. 

 

 Relacionar o processamento da informação com variáveis do domínio motor 

(nomeadamente aspectos relacionados com a Coordenação Motora), e 

psicomotor (nomeadamente aspectos relacionados com a preferência manual e 

a lateralidade) das crianças com DA. 
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