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Resumo: Este estudo resultou do processo de tradução e de adaptação para 
Português Europeu do instrumento Behavior Rating Inventory of Executive Functions
(versão para professores – BRIEF; Gioia, Isquith, Guy, & Kenworthy, 2000 e versão para 
alunos – BRIEF-SR; Guy, Isquith, & Gioia, 2004), o qual disponibiliza uma medida 
psicométrica das funções executivas, sendo frequentemente utilizado na avaliação de 
crianças dado o seu potencial para o despiste de possíveis dificuldades executivas. 
Deste processo resultaram duas versões do Inventário de Classificação 
Comportamental de Funções Executivas (Ribeiro & Santos, 2009). O ICCFE-P (versão 
para professores) apresenta 86 itens organizados segundo oito escalas: 1) Inibição; 2) 
Alternância; 3) Controlo Emocional; 4) Inicialização; 5) Memória de Trabalho; 6) 
Planeamento/Organização; 7) Organização de Materiais e 8) Monitorização. O ICCFE-
A (versão para alunos) inclui 80 itens organizados segundo oito escalas: 1) Inibição; 2) 
Alternância – escala composta pelas subescalas Alternância Comportamental e 
Alternância Cognitiva; 3) Controlo Emocional; 4) Monitorização; 5) Memória de 
Trabalho; 6) Planeamento/Organização; 7) Organização de Materiais e 8) Finalização 
de Tarefas. Os inventários foram aplicados a uma amostra de 87 alunos (dos 10 – 13 
anos de idade) a frequentar o 2.º Ciclo do Ensino Básico, no Concelho da Póvoa de 
Varzim. Os resultados encontrados demonstram as qualidades psicométricas do 
instrumento, em ambas as versões (ICCFE-P e ICCFE-A). Adicionalmente, este estudo 
validou a possibilidade da recolha de dados que permitam a definição de propostas 
de intervenção individualizadas, no contexto das aulas de Estudo Acompanhado, 
com vista à implementação de práticas congruentes com os objectivos desta Área 
Curricular não Disciplinar e eficazes para o sucesso escolar, através da promoção de 
competências transversais e favoráveis a uma maior autonomia na gestão dos 
processos implicados na aprendizagem. 
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Abstract: This study derived from the process of translation and adaptation into 
European Portuguese of the Behavior Rating Inventory of Executive Functions (teacher's 
version – BRIEF; Gioia, Isquith, Guy, & Kenworthy, 2000, and a student’s version – BRIEF – 
Self-Report; Guy, Isquith, & Gioia, 2004), which provides a psychometric measure of 
executive functions and is frequently used in the assessment of children with 
developmental conditions, given its potential for screening executive dysfunctions. Two 
forms of Inventário de Classificação Comportamental de Funções Executivas (ICCFE; 
Ribeiro & Santos, 2009) were developed. ICCFE-P (teacher’s form) includes 86 items 
organized in eight scales: 1) Inhibit; 2) Shift; 3) Emotional Control; 4) Initiate; 5) Working 
Memory; 6) Plan/Organize; 7) Organization of Materials and 8) Monitor. ICCFE-A 
(student’s form) includes 80 items organized in eight scales: 1) Inhibit; 2) Shift; 3) 
Emotional Control; 4) Monitor; 5) Working Memory; 6) Plan/Organize; 7) Organization of 
Materials and 8) Task Completion. The inventories were applied to 87 students (10 – 13 
years old) with and without Specific Learning Disabilities, attending 5th and 6th grades in 
Northern Portugal. The results show valid psychometric proprieties for both inventory 
forms (ICCFE-P and ICCFE-A). Additionally, this study validated the applicability of 
ICCFE-P and ICCFE-A in order to develop individualized and effective support in Estudo 
Acompanhado (i.e., lessons that aim to provide structured study guides based on skills 
and strategies to enhance learning outcomes), enabling academic success based on 
a more autonomous managing capacity of the processes involved in the learning 
experience. 
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1. Introdução 

No âmbito da organização e gestão do currículo nacional, o Decreto-Lei n.º 6/2001, 

de 18 de Janeiro, introduz três novas Áreas Curriculares não Disciplinares (ACND) do 

Ensino Básico: Área de Projecto, Estudo Acompanhado e Formação Cívica. Destas ACND, 

a de Estudo Acompanhado tende a ser equacionada como a mais propícia à 

emergência de dúvidas, sendo referenciada como geradora de controvérsias, na 

medida em que não existe uma resposta clara ao questionamento de dois aspectos, em 

particular, relativamente à definição da sua natureza e do seu papel no currículo do 

Ensino Básico. Ou seja, no que se refere ao modo como se deve procurar relacionar 

Estudo Acompanhado com as diferentes disciplinas e à identificação do conjunto de 

competências a desenvolver nesta ACND (Vieira, Pessoa, Silva, & Lima, 2004).  

Estudo Acompanhado visa a “…aquisição de competências que permitam a 

apropriação pelos alunos de métodos de estudo e de trabalho e proporcionem o 

desenvolvimento de atitudes e de capacidades que favoreçam uma cada vez maior 

autonomia na realização das aprendizagens;” (n.º 3 do artigo 5.º, do Capítulo II, do 

Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro). Adicionalmente, com base na análise das 

orientações do Ministério da Educação para esta ACND (Despacho n.º 19308/2008, de 21 

de Julho), conclui-se que, tal como destacado por Veiga Simão (2002), estas derivaram 

da identificação da necessidade de que a escola assuma um papel activo na criação 

de oportunidades para que os alunos desenvolvam a capacidade de aprender a 

aprender, ou seja, de aprender a consultar diferentes fontes de informação, a elaborar 

sínteses e a organizar trabalhos originais. Deste modo, Estudo Acompanhado, à 

semelhança das restantes ACND, deve estar inter-relacionada com as diferentes 

disciplinas e promover o desenvolvimento de competências passíveis de ser transferidas e 

mobilizadas no contexto das aprendizagens disciplinares, integrando competências de 

vertente académica e de aprendizagem (Vieira et al., 2004). Encontrando-se identificada 

a finalidade de Estudo Acompanhado, importa questionar de que forma se deverá 

procurar estruturar esta ACND para assegurar o cumprimento do seu objectivo, o qual é, 

simultaneamente, exigente e indispensável. 

No contexto de Estudo Acompanhado, procura-se que seja providenciado o apoio 

necessário para que, numa situação de aprendizagem, os alunos sejam capazes de 

tomar consciência e de gerir de forma eficiente o conjunto de decisões indispensáveis ao 

estabelecimento de relações significativas entre os conhecimentos adquiridos e as novas 

informações (Veiga Simão, 2002). Assim, mais do que disseminar um conjunto de 

“receitas” que incluam técnicas e métodos de estudo genéricos, mecânicos e 

descontextualizados das disciplinas, interessa estimular nos alunos o investimento activo 
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na assimilação e na mobilização de competências que se revelem úteis para a 

optimização das suas aprendizagens. Partilhando da opinião de Veiga Simão (2001), 

considera-se que, ao investir activamente em momentos que promovam o processo de 

tomada de consciência e de regulação dos seus processos mentais, encontra-se mais 

acessível a concretização do objectivo de melhoria do rendimento escolar de muitos 

alunos que evidenciam dificuldades, uma vez que estes, para além de carecerem de 

estratégias de aprendizagem, muitas vezes, não se encontram capazes de as seleccionar 

e de as mobilizar no momento próprio (Veiga Simão, 2002). Em função do exposto, pode 

indicar-se que as estratégias de aprendizagem implicam a mobilização estratégica de 

operações mentais com o objectivo de dar resposta a uma tarefa escolar. Deste modo, 

dependem da capacidade de processamento, de organização, de retenção e de 

evocação da informação em análise e ainda da gestão de tarefas metacognitivas 

básicas tais como a planificação das acções a empreender para responder à tarefa 

com sucesso que, por sua vez, pressupõe um processo de decisão que discrimine qual a 

acção mais eficiente para essa situação em concreto, envolvendo ainda uma 

componente de avaliação do grau de sucesso/fracasso obtido, que permita retirar 

conclusões acerca dos factores que contribuíram para o resultado final (Veiga Simão, 

2002).  

Assim, para que um aluno se encontre capaz de participar activamente no processo 

de aprendizagem e de responder, positivamente, aos desafios colocados por cada 

disciplina, deve observar-se um nível de funcionamento cognitivo-afectivo-

comportamental favorável ao seu envolvimento neste processo.  

A definição e a operacionalização da avaliação das funções executivas assumem-se 

como verdadeiros desafios metodológicos, dada a essência dinâmica (Denckla, 1994) e 

complexa deste constructo que apresenta interacções com outras funções cognitivas 

(e.g., linguagem; funções motoras). No contexto escolar, as funções executivas 

desempenham um papel preponderante na qualidade do desempenho, sendo de 

esperar que os alunos com Dificuldades de Aprendizagem Específicas (DAE) apresentem 

uma maior probabilidade de evidenciar limitações, estruturais e/ou funcionais, neste 

domínio (e.g., Graham & Harris, 1996).  

As funções executivas englobam competências distintas que se encontram inter-

relacionadas e que possibilitam o desenvolvimento de respostas, intencionais e 

orientadas para um objectivo, com vista à resolução de um problema (Gioia, Isquith, 

Kenworthy, & Barton, 2002). Deste modo, incluem competências tais como: a inicialização 

e a manutenção de uma resposta comportamental; a inibição de acções, ou de 

estímulos, que possam causar interferência negativa; uma selecção adequada de 

objectivos a alcançar durante a realização de uma tarefa; o planeamento e a 

organização de estratégias favoráveis à resolução de um problema; a flexibilidade em 
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alternar entre estratégias, quando necessário e a monitorização e avaliação do seu 

comportamento (Arnsten & Li, 2005; Gioia et al., 2002), sendo que a retenção activa de 

informação na memória de trabalho é uma componente igualmente central para o 

sucesso na resolução de um problema (Pennington, Bennetto, McAleer, & Roberts, 1996). 

Adicionalmente, as funções executivas não se remetem, em exclusivo, ao domínio 

cognitivo, sendo de igual modo preponderantes na gestão das respostas emocionais e 

comportamentais (Guy, Isquith, & Gioia, 2004). 

No que se refere ao nível de funcionalidade executiva, interessa destacar o corolário 

de que, na ausência de competências básicas (e.g., codificação ou a evocação de 

informações, que apoiam os processos de memorização) o conhecimento metacognitivo 

associado, assim como, o controlo dessa competência (i.e., as respectivas funções 

executivas), podem não se desenvolver (Guy et al., 2004). 

A caracterização do nível de funcionalidade executiva, em particular dos alunos com 

DAE, relativamente à sua capacidade de Inibição, Alternância, Controlo Emocional, 

Monitorização, Inicialização, Memória de Trabalho, Planeamento/Organização, 

Organização de Materiais, Monitorização e de Finalização de Tarefas poderá contribuir, 

de modo significativo, para o desenvolvimento de intervenções sensíveis às suas 

necessidades, nomeadamente, no contexto de Estudo Acompanhado. Para uma 

resposta efectiva às características e necessidades individuais de cada aluno, considera-

se pertinente o recurso a instrumentos de avaliação que permitam clarificar o seu nível de 

funcionalidade em processos estruturantes que suportam a aprendizagem (e.g., Controlo 

Emocional; Memória de Trabalho; Monitorização). Neste sentido, o instrumento no qual se 

centra este estudo exploratório, Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF – 

versão para pais e professores, Gioia, Isquith, Guy, & Kenworthy, 2000; BRIEF-SR – versão 

para alunos, Guy et al., 2004), poderá apresentar-se como uma ferramenta útil no apoio 

a uma percepção mais compreensiva do perfil de funcionalidade executiva dos alunos, 

uma vez que disponibiliza uma medida psicométrica das funções executivas de crianças 

e de adolescentes. 

2. Metodologia e Resultados 

No sentido de se explorar possíveis diferenças entre o nível de funcionalidade, no 

domínio das funções executivas, de alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico e com DAE, 

comparativamente aos seus pares, enquanto área de competências indispensáveis para 

o cumprimento dos objectivos associados à ACND de Estudo Acompanhado, procedeu-

se à tradução e adaptação para Português Europeu do Behavior Rating Inventory of 

Executive Functions (versão para professores – BRIEF; Gioia et al., 2000, e versão para 

alunos – BRIEF-SR; Guy et al., 2004), o qual disponibiliza um Índice Executivo Global. Deste 
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processo resultaram duas versões do Inventário de Classificação Comportamental de 

Funções Executivas (ICCFE; Ribeiro & Santos, 2009). O ICCFE-P (Ribeiro & Santos, 2009) 

aplica-se a professores e inclui 86 itens organizados em oito escalas que se agrupam num 

Índice de Regulação Comportamental [1) Inibição; 2) Alternância e 3) Controlo 

Emocional] e num Índice Metacognitivo [4) Inicialização; 5) Memória de Trabalho; 6) 

Planeamento/Organização; 7) Organização de Materiais e 8) Monitorização]. O ICCFE-A 

(Ribeiro & Santos, 2009) aplica-se a alunos e inclui 80 itens organizados em oito escalas 

agrupadas num Índice de Regulação Comportamental [1) Inibição; 2) Alternância – inclui 

as subescalas Alternância Comportamental e Alternância Cognitiva; 3) Controlo 

Emocional e 4) Monitorização] e num Índice Metacognitivo [5) Memória de Trabalho; 6) 

Planeamento/Organização; 7) Organização de Materiais e 8) Finalização de Tarefas]. 

Entre as questões que serviram de orientação para o desenho deste estudo 

exploratório destacam-se as seguintes: “Que tipo de competências base, por referência 

às escalas e índices que compõem o ICCFE-P e ICCFE-A (Ribeiro & Santos, 2009), devem 

os alunos apresentar para que disponham de condições favoráveis ao sucesso na 

concretização do objectivo de Estudo Acompanhado?”; “Existem diferenças, nestas 

competências, entre o género masculino e o género feminino, alunos mais novos e mais 

velhos e entre alunos de anos de escolaridade diferentes?”; “Como avaliar estas 

competências para a posterior caracterização dos alunos?”; “Que tipo de características 

se encontram associadas aos alunos com DAE relativamente a estas competências?”; 

“De que forma se distinguem os alunos com DAE de outros alunos relativamente a estas 

competências?”; “Que tipo de relação existirá entre estas competências e o rendimento 

escolar dos alunos?” e “Até que ponto a auto-avaliação efectuada pelos alunos 

relativamente ao seu nível de funcionalidade executiva se aproxima percepção dos 

professores e da hetero-avaliação que estes realizam relativamente à funcionalidade 

executiva dos alunos?”. 

Os resultados apresentados referem-se a ambas as versões do ICCFE (ICCFE-P; ICCFE-

A; Ribeiro & Santos, 2009), encontrando-se subdivididos de acordo com as variáveis 

independentes (i.e., Alunos com DAE/Alunos sem DAE; género; idade; ano de 

escolaridade) e derivando de análises estatísticas descritivas, inferenciais, incluindo-se a 

caracterização das qualidades psicométricas destas versões.  

As análises estatísticas efectuadas para as respostas de professores e de alunos 

baseiam-se nos resultados brutos encontrados para cada escala e índice. A abordagem 

estatística desenvolvida, no sentido de se caracterizar a amostra e de se verificar a 

validade das hipóteses que emergiram a partir do processo de revisão bibliográfica e do 

contacto mais aprofundado com os instrumentos BRIEF (Gioia, et al., 2000) e BRIEF-SR (Guy 

et al., 2004), centrou-se nas seguintes análises: 

a) análise de variância multivariada (MANOVA), utilizando-se como variáveis 



AVALIAÇÃO DE “COMPETÊNCIAS” ADQUIRIDAS EM CONTEXTOS EXPERIENCIAIS

730 
2º CIAE 

independentes o género, a idade, o ano de escolaridade e a subdivisão 

Alunos com DAE/Alunos sem DAE e como variáveis dependentes as 

escalas e os índices dos instrumentos ICCFE-P e ICCFE-A (Ribeiro & Santos, 

2009); 

b) análise correlacional bivariada, momento produto de Pearson entre o 

nível de Classificação Interna Final obtida pelos alunos nas Áreas 

Curriculares Disciplinares (ACD) e os valores apresentados nas escalas e 

índices do ICCFE-P e do ICCFE-A (Ribeiro & Santos, 2009), assim como, 

entre os valores apresentados nas escalas e índices de ambas as versões 

do ICCFE (Ribeiro & Santos, 2009). 

c) análise das qualidades psicométricas de ambas as versões do 

instrumento utilizado (i.e., ICCFE-P e ICCFE-A; Ribeiro & Santos, 2009). 

Os resultados referem-se a uma amostra composta por 87 alunos (15 dos quais com 

DAE), 42 do género feminino e 45 do género masculino, sendo que 33 alunos frequentam 

o 5.º ano de escolaridade e 54 o 6.º ano de escolaridade, com uma amplitude de idades 

compreendida entre os 10 e os 13 anos de idade (M = 11.03; SD = .74). As diferenças 

significativas encontradas indicam que: a) as professoras percepcionam uma menor 

funcionalidade executiva dos alunos com DAE, dificuldades de Alternância e de 

Memória de Trabalho nos alunos do 5.º ano e associações entre dificuldades 

metacognitivas e Classificações Internas Finais baixas; b) os alunos com DAE indicam 

menores dificuldades de Alternância Comportamental encontrando-se associações entre 

dificuldades de Alternância e Classificações Internas Finais altas; c) os alunos sem DAE 

apresentam percepções de funcionalidade executiva similares às das professoras.  

As correlações encontradas entre escalas e índices são significativas e positivas, com 

uma consistência interna a variar entre α = .82 e α = .98 (ICCFE-P; Ribeiro & Santos, 2009) e 

entre α = .53 e α = .94 (ICCFE-A; Ribeiro & Santos, 2009) e a análise factorial a indicar que 

o Índice de Regulação Comportamental e o Índice Metacognitivo, cujo somatório 

corresponde ao Índice Executivo Global, explicam 81.63% (ICCFE-P; Ribeiro & Santos, 

2009) e 64.17% (ICCFE-A; Ribeiro & Santos, 2009) da variância.  

Os resultados encontrados salientam que a análise do desempenho dos alunos ao 

nível das funções executivas, com base no ICCFE-P e no ICCFE-A (Ribeiro & Santos, 2009), 

pode contribuir para a definição de objectivos específicos de desenvolvimento de 

competências, no contexto das aulas de Estudo Acompanhado, favoráveis a uma maior 

autonomia, capacidade reflexiva e auto-regulação dos processos de aprendizagem, 

para um crescente sucesso escolar dos alunos. 

 Para a versão aplicável a professores (ICCFE-P; Ribeiro & Santos, 2009), a análise 

descritiva indicou médias mais elevadas para os alunos com DAE, as quais se revelaram 
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estatisticamente significativas para as escalas Alternância, Controlo Emocional, 

Inicialização, Memória de Trabalho e Planeamento/Organização, assim como, para os 

três índices resultantes do somatório de conjuntos de escalas: Índice de Regulação 

Comportamental, Índice de Metacognição e Índice Executivo Global. Deste modo, 

conclui-se que as professoras respondentes apresentam uma percepção global de que 

os alunos com DAE revelam menores níveis de funcionalidade executiva do que os alunos 

sem DAE. A contribuir para a percepção de um menor nível de funcionalidade executiva 

dos alunos com DAE encontram-se as dificuldades observadas de regulação 

comportamental, mais especificamente, em: (1) alternar facilmente entre situações, 

actividades ou aspectos de um problema à medida que a situação o exige, 

conseguindo fazer transições e apresentar flexibilidade no modo como resolve 

problemas; (2) gerir as suas respostas emocionais de acordo com a exigência do 

momento e com o contexto; assim como, dificuldade metacognitivas, tais como: (3) 

iniciar uma tarefa ou actividade e apresentar capacidade de gerar ideias de forma 

independente; (4) manter informações disponíveis na memória a curto prazo com o 

objectivo de terminar uma tarefa, sendo capazes de perseverar e de se manter 

interessados nesta; (5) antecipar possíveis situações ou consequências futuras; definir 

objectivos; planear ou colocar em acção, com antecedência, os passos/etapas 

necessários para realizar uma tarefa ou acção; realizar as tarefas de uma forma 

sistematizada; compreender e conseguir transmitir as ideias ou conceitos principais. 

No que se refere à matriz de correlações entre as escalas e os índices deste inventário, 

verifica-se que os resultados se encontram associados de modo coerente, uma vez que, 

percepções de menor funcionalidade executiva em qualquer escala, ou índice, 

correspondem a percepções de menor funcionalidade executiva noutras escalas e 

noutros índices. A matriz de correlações referente aos alunos sem DAE revela um maior 

número de correlações, sendo estas coerentes com a distribuição das escalas pelos 

respectivos índices. Para os alunos com DAE, a matriz de correlações encontradas 

distingue-se da verificada para os restantes alunos, com alguns dos pares formados por 

escalas ou pela conjunção escala/índice a que pertence, a não revelarem correlações 

significativas, sugerindo um padrão diferenciado de associações entre as diferentes 

dimensões executivas. 

Relativamente ao ano de escolaridade, a observação de diferenças na análise 

descritiva, com a percepção de que os alunos do 5.º ano de escolaridade revelam 

menores níveis de funcionalidade executiva do que os alunos do 6.º ano de 

escolaridade, revelou-se estatisticamente significativa para as escalas Alternância e 

Memória de Trabalho. Deste modo, as professoras observam que os alunos do 5.º ano de 

escolaridade tendem a revelar maiores dificuldades em: (1) alternar facilmente entre 

situações, actividades ou aspectos de um problema à medida que a situação o exige, 
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conseguindo fazer transições e apresentar flexibilidade no modo como resolvem 

problemas, assim como, em (2) manter informações disponíveis na memória a curto prazo 

com o objectivo de terminar uma tarefa, sendo capazes de perseverar e de se manter 

interessados nesta. 

Quanto aos alunos sem DAE, verifica-se que a percepção que as professoras 

apresentam de um menor nível de funcionalidade executiva tende a associar-se a 

médias de Classificação Interna Final mais baixas e para um número variável de ACD. 

Para a versão aplicável a alunos (ICCFE-A; Ribeiro & Santos, 2009), a análise descritiva 

indicou médias mais elevadas para os alunos com DAE, à excepção do verificado para 

as escalas Inibição, Controlo Emocional e Monitorização, para a subescala Alternância 

Comportamental e para o Índice de Regulação Comportamental. Nestes casos, os 

alunos com DAE apresentaram médias inferiores às dos alunos sem DAE. Prosseguindo-se 

com a análise inferencial, apenas se verificaram diferenças estatisticamente significativas 

para a subescala Alternância Comportamental. Deste modo, conclui-se que os alunos 

com DAE apresentam uma percepção mais favorável relativamente ao seu nível de 

funcionamento executivo, indicando menores dificuldades em (1) se adaptarem em 

termos de comportamento às mudanças verificadas no ambiente ou nas suas rotinas. 

No que se refere à matriz de correlações entre as escalas e os índices deste inventário, 

verifica-se que os resultados se encontram associados de modo coerente, uma vez que, 

percepções de menor funcionalidade executiva em qualquer escala, ou índice, 

correspondem a percepções de menor funcionalidade executiva noutras escalas, ou 

noutros índices. A matriz de correlações referente aos alunos sem DAE revela um maior 

número de correlações, sendo estas coerentes com a distribuição das escalas pelos 

respectivos índices. Para os alunos com DAE, a matriz de correlações encontradas 

distingue-se da verificada para os restantes alunos, com alguns dos pares formados por 

escalas ou pela conjunção escala/índice a que pertence, a não revelarem correlações 

significativas, sugerindo um padrão diferenciado de associações para estes alunos, 

salientando-se ainda o decréscimo do número de correlações significativas encontradas 

em comparação com o verificado para estes alunos no inventário aplicado às 

professoras (ICCFE-P; Ribeiro & Santos, 2009). 

A exploração das associações existentes entre a percepção dos alunos relativamente 

ao seu nível de funcionalidade e os níveis de Classificação Interna Final que estes 

alcançaram no final do 3.º período lectivo, às disciplinas das ACD, indica que, 

globalmente, percepções de menor funcionalidade executiva tendem a ocorrer em 

simultâneo com a existência de classificações mais baixas. No entanto, para os alunos 

com DAE e no caso particular da ACD de Matemática, as percepções de menor 

funcionalidade executiva encontram-se associadas a Classificações Internas Finais mais 

elevadas, isto no que se refere a dificuldades em (1) alternar facilmente entre situações, 
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actividades ou aspectos de um problema à medida que a situação o exige, 

conseguindo fazer transições e apresentar flexibilidade no modo como resolvem 

problemas; (2) no que se refere à capacidade de se adaptar em termos de 

comportamento às mudanças verificadas no ambiente ou nas suas rotinas e em (3) 

manter os seus materiais escolares organizados e encontrarem-se capazes de organizar 

as suas coisas, tais como a mochila e o quarto. Para os alunos com DAE não se verificam 

associações significativas para as escalas Inibição, Alternância Cognitiva, Controlo 

Emocional, Memória de Trabalho e Planeamento/Organização. Deste modo, pode 

indicar-se que, para os alunos com DAE, as percepções de funcionalidade executiva no 

que se refere a: (4) controlar impulsos e comportamentos, assim como, colocar um termo 

e gerir o seu próprio comportamento quando necessário e de acordo com o contexto; 

(5) revelar flexibilidade na resolução de problemas; (6) gerir as suas respostas emocionais 

de acordo com a exigência do momento e com o contexto; (7) manter informações 

disponíveis na memória a curto prazo com o objectivo de terminar uma tarefa ou de 

apresentar uma resposta adequada e em (8) antecipar possíveis situações ou 

consequências futuras, servir-se de objectivos definidos ou de instruções para orientar e 

gerir o seu comportamento nas situações, planear ou colocar em acção, com 

antecedência, os passos/etapas necessários para realizar uma tarefa ou acção, não se 

encontram necessariamente associadas aos resultados das Classificações Internas Finais. 

Relativamente aos alunos sem DAE, não se verificam associações significativas para as 

escalas Inibição, Controlo Emocional e Organização de Materiais. Deste modo, pode 

indicar-se que, para os alunos sem DAE, as percepções de funcionalidade executiva no 

que se refere a: (1) controlar impulsos e comportamentos, assim como, colocar um termo 

e gerir o seu próprio comportamento quando necessário e de acordo com o contexto; 

(2) gerir as suas respostas emocionais de acordo com a exigência do momento e com o 

contexto; (3) manter os seus materiais escolares organizados e encontrarem-se capazes 

de organizar as suas coisas, tais como a mochila e o quarto, não se encontram 

necessariamente associadas aos resultados das Classificações Internas Finais. 

3. Conclusões 

Os resultados encontrados para ambas as versões do ICCFE (Ribeiro & Santos, 2009) 

possibilitam a identificação de objectivos de intervenção, específicos para os diferentes 

subgrupos de alunos, a observar na Planificação da ACND de Estudo Acompanhado no 

sentido de se assegurarem condições favoráveis ao desenvolvimento de competências 

passíveis de ser transferidas e mobilizadas no contexto das aprendizagens disciplinares 

(Vieira et al., 2004). Deste modo, com base nesta avaliação de necessidades, é possível 
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obter orientações concretas acerca dos objectivos a desenvolver nesta ACND para uma 

intervenção mais personalizada junto dos alunos de cada turma, com ou sem DAE. 

A importância assumida pelas funções executivas no processo de aprendizagem, 

aliada à elevada receptividade e reconhecimento das qualidades psicométricas de 

avaliação das funções executivas do Behavior Rating Inventory of Executive Functions 

(versão para professores; Gioia et al., 2000; versão para alunos; Guy et al., 2004), assim 

como, da sua sensibilidade em diferenciar alunos com DAE e outras condições 

enquadráveis no âmbito das Necessidades Educativas Especiais (NEE), por parte da 

comunidade científica, reforçam o interesse na aplicação do ICCFE (Ribeiro & Santos, 

2009). 

Os resultados encontrados validam o potencial psicométrico de ambas as versões do 

ICCFE (Ribeiro & Santos, 2009) para aceder a um primeiro nível de caracterização das 

funções executivas de alunos com e sem DAE, encontrando-se reforçada a pertinência 

da aplicação do inventário junto de professores e de alunos para um nível de 

conhecimento mais amplo das características dos alunos segundo duas perspectivas, 

necessariamente distintas, de hetero e de auto-avaliação do seu nível de funcionalidade. 

Deste modo, o presente estudo poderá representar uma oportunidade promissora para a 

introdução da utilização de um instrumento que em função dos resultados apresentados, 

poderá reunir condições para que a sua aplicação seja reconhecida em Portugal. 

4. Limitações e Recomendações 

Ao tratar-se de um estudo exploratório limitado a uma amostra composta por alunos 

do 2.º Ciclo do Ensino Básico, considera-se pertinente salvaguardar que os resultados 

encontrados se encontram, deste modo, limitados a este grupo de alunos, com um 

contexto escolar e geográfico específico, não se esperando através deles retirar 

conclusões de âmbito generalizado. Deste modo, pretende-se, sobretudo, contribuir para 

uma reflexão crítica acerca da importância de se apostar em abordagens que permitam 

a reunião de dados acerca do nível de funcionalidade executiva e do leque de 

competências dos alunos para averiguar necessidades de intervenção sensíveis à 

diversidade presente num contexto de turma e favoráveis à concretização do objectivo 

global da ACND de Estudo Acompanhado de crescente autonomização dos alunos no 

processo de aprendizagem. 

Uma vez que este estudo exploratório se assume como a primeira aplicação no 

contexto nacional de uma versão traduzida e adaptada do Behavior Rating Inventory of 

Executive Function (BRIEF; Gioia et al., 2000) e do Behavior Rating Inventory of Executive 

Function – Self-Report (BRIEF-SR; Guy et al., 2004), considera-se pertinente a sua 

replicação com uma amostra de alunos do 2.º e do 3.º Ciclos do Ensino Básico, com 
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características de aleatoriedade e de representatividade nacional e com 

potencialidade para assumir um carácter normativo e padronizado.  

No que se refere ao processo de avaliação das percepções de funcionalidade 

executiva, considera-se pertinente a recolha de dados junto de, pelo menos, dois tipos 

de intervenientes diferentes, no sentido de melhor se avaliar o possível impacto de 

enviesamentos nas respostas aos itens (i.e., perspectivas incongruentes com a realidade e 

de sobrevalorização ou de desvalorização das dificuldades inerentes ao nível de 

funcionalidade executiva). Adicionalmente, à semelhança do realizado para o inventário 

original, revela-se essencial a análise do cruzamento de dados com outros instrumentos 

de avaliação que já se encontram aferidos para aplicação no contexto nacional (e.g., 

Escalas de Conners – Versões Revistas; Rodrigues, 2007; Escala de Inteligência de 

Wechsler para Crianças – III, adaptada por Simões, Rocha, & Ferreira, 2004).  
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