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Resumo  

 

As funções executivas têm um papel crucial no desempenho académico e no 
funcionamento social e emocional das crianças e jovens. Além disso, podem estar 
comprometidas em muitas perturbações do neurodesenvolvimento, neurológicas e médicas em 
crianças e adolescentes.  

Neste simpósio, descrevem-se vários estudos realizados com o mais divulgado inventário 
de avaliação de funções executivas, o Behavior Rating Inventory of Executive Function-Second 
Edition (BRIEF-2; Gioia et al., 2015), o qual possui versões para pais, professores e de 
autorresposta, e está a ser validado para a população portuguesa. Mais especificamente aborda-
se: o perfil do funcionamento executivo em crianças e jovens com dislexia de desenvolvimento e 
altas capacidades; o acordo entre pais, professores e as crianças/jovens; a influência de 
variáveis individuais e contextuais. 
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Resumo  

 

As Funções Executivas (FE) integram um conjunto diversificado de processos 
neurocognitivos distintos e decisivos para alcançar um objetivo específico, planear, monitorizar 
e regular o comportamento. Nos últimos anos o seu papel tem sido vastamente abordado no que 
concerne ao desempenho académico já que um funcionamento executivo eficiente é 
frequentemente associado ao sucesso escolar. 

Este estudo teve como principal objetivo analisar o funcionamento executivo de crianças 
e jovens com Dislexia de Desenvolvimento (DD), tendo como referência os resultados 
observados no Behavior Rating Inventory of Executive Function - Second Edition (BRIEF-2).  

Constituíram-se duas amostras independentes emparelhadas em função das variáveis 
idade, sexo e nível socioeconómico, tendo cada um dos grupos integrado 41 crianças com idades 
compreendidas entre os 7 e 17 anos. Foram aplicadas as três versões do BRIEF-2 (pais, 
professores e autorrelato). Na análise comparativa dos dois grupos, efetuaram-se análises 
correlacionais e inferenciais das diferentes escalas e índices que compõem o instrumento.  



Os resultados indicam que os alunos com DD apresentam défices notáveis na memória 
de trabalho. Saliente-se que este resultado é um denominador comum aos relatos dos pais, 
professores e alunos. Embora menos acentuados, também se observam défices nas dimensões 
flexibilidade, planeamento, automonitorização, iniciativa e monitorização das tarefas.  

Concluímos que as crianças e adolescentes com DD revelam dificuldades significativas 
em várias funções executivas, sugerindo uma dificuldade geral na regulação dos processos 
cognitivos e na resolução eficaz de problemas, que poderá limitar os seus níveis de 
funcionalidade. 
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Resumo  

 

Recentemente, observa-se um crescente interesse pelo estudo das funções executivas no 
campo das Altas Capacidades, contudo, este é, ainda, um domínio pouco explorado e no qual 
se impõe um maior investimento. 

Este estudo, teve como principal objetivo analisar o funcionamento executivo de crianças 
e jovens com Altas Capacidade, tendo como referência os resultados observados no Behavior 
Rating Inventory of Executive Function-Second Edition (BRIEF-2).  

Para o efeito, constituíram-se duas amostras independentes com recurso à metodologia 
de pares idênticos em função das variáveis sexo, idade e nível socioeconómico. A amostra de 
Altas Capacidades integrou 65 participantes e a amostra de controlo 63, com idades 
compreendidas entre os 5 e os 18 anos. Foram aplicadas as três versões do BRIEF-2 (pais, 
professores e autorrelato). Na análise comparativa dos dois grupos, efetuaram-se análises 
correlacionais e inferenciais das diferentes escalas e índices que compõem o instrumento.  

Os resultados obtidos revelam convergência entre as três versões do inventário no que se 
refere a um funcionamento executivo menos eficiente por parte do grupo de Altas Capacidades 
em seis das medidas analisadas. A Iniciativa e Conclusão de Tarefas foram as únicas dimensões 
do funcionamento executivo em que não se registaram diferenças com significado estatístico. 
Ressalta-se, ainda, o facto de serem as crianças e jovens de Altas Capacidades a percecionarem 
como problemáticos um maior número de domínios comportamentais integrados no amplo 
espectro do funcionamento executivo. 

 Em suma, contrariando a ideia comumente divulgada de que as crianças e jovens de Altas 
Capacidades possuem um sistema “operativo perfeito”, neste trabalho constatamos que elas 
apresentam défices em diferentes dimensões do funcionamento executivo, nomeadamente ao 
nível da Inibição, Automonitorização e Flexibilidade. 
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Resumo  

 

A presente comunicação analisa o acordo entre informadores no BRIEF-2 (Behavior 

Rating Inventory of Executive Functions – Second Edition), e insere-se no projeto de validação e 

normalização deste instrumento de avaliação para a população Portuguesa.  

Pretendeu-se determinar o grau de acordo entre diferentes fontes de informação, tendo 

por base as três versões do BRIEF-2 (Pais, Professores e Autorresposta para crianças e jovens).  

Foram utilizadas duas subamostras: uma de 187 pais e 187 jovens dos 10 aos 18 anos e 

outra de 71 pais, professores e jovens dos 10 aos 18 anos. Em relação a qualquer uma das 

subamostras, procedeu-se à comparação dos resultados das diversas fontes de informação, ao 

cálculo de correlações e à determinação do grau de acordo.  

As análises realizadas demonstraram proximidade entre as avaliações dos pais e dos 

jovens, tendo-se registado correlações significativas moderadas, bem como um acordo 

predominantemente razoável. As comparações entre pais e professores revelaram que os 

primeiros identificaram mais dificuldades no funcionamento executivo dos jovens, sendo as 

correlações entre ambos fracas a moderadas e o acordo maioritariamente razoável. Já as 

comparações entre professores e jovens evidenciaram divergências acentuadas, sendo as 

avaliações dos jovens mais desfavoráveis do que as dos professores; as correlações foram 

baixas e não significativas e o acordo fraco.  

Os dados recolhidos sublinham a importância das funções executivas serem avaliadas 

através do recurso a múltiplas fontes de informação. 
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Resumo 

 

As funções executivas (FE) integram um conjunto de processos cognitivos complexos e 

multidimensionais que permitem ao indivíduo perceber os estímulos do ambiente, responder de 

modo adaptativo, antecipar objetivos, analisar as consequências e responder de forma integrada. 

As FE encontram-se particularmente dependentes da maturação das regiões fronto-parietais e 

são mediadas por variáveis individuais (e.g., género, idade) e contextuais (e.g., nível 

socioeconómico). Os estudos demonstram que os rapazes tendem a apresentar desempenhos 

inferiores, que as FE emergem na infância e se desenvolvem significativamente até à 

adolescência ou início da idade adulta, e que podem ser influenciadas pelo nível socioeconómico 

(nível alto com melhor desempenho). 

Neste estudo procurou-se analisar a influência de variáveis individuais (género e idade) 

e contextuais (nível socioeconómico) no funcionamento executivo em atividades do dia-a-dia 

através do Behavior Rating Inventory of Executive Function – Second Edition (BRIEF-2). 

A amostra é constituída por 700 crianças e adolescentes portugueses com 

desenvolvimento típico (50.3% raparigas) entre os 6 e os 16 anos de idade. 

Os resultados indicam que os rapazes apresentaram desempenho inferiores às 

raparigas na maioria das FE, foram identificadas diferenças significativas em função da idade e 

as crianças de um nível socioeconómico alto apresentam um funcionamento executivo mais 

elevado. 

Em suma, os resultados confirmam a influência de variáveis individuais e contextuais no 

funcionamento executivo em atividades do dia-a-dia mensuradas pelo BRIEF-2. 
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