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CALDONAZZO, Alessandro. Relações entre a compreensão da leitura, a 
memória semântica e o controle inibitório. Dissertação de Mestrado – Mestrado 
em Educação, UNIVÁS, Pouso Alegre, 2014. 
 

RESUMO 
  
A leitura é fator fundamental no processo de aprendizagem escolar. Em termos 
teóricos relaciona-se com processos cognitivos como a memória semântica e o 
controle inibitório. O objetivo deste estudo foi avaliar a compreensão da leitura, 
a memória semântica e o controle inibitório de crianças do ensino fundamental I 
e buscar possíveis relações entre esses processos. Foi realizada uma pesquisa 
de levantamento, exploratória, transversal e descritivo-analítica. A amostra foi 
composta por 165 crianças de ambos os sexos, que frequentam do segundo ao 
quinto ano do Ensino Fundamental, com idades entre sete e 10 anos de duas 
escolas de ensino privado do sul de Minas Gerais. Foram aplicados: o Teste de 
Cloze, a Prova de Fluência Verbal Semântica – categoria Animais, que mede a 
capacidade de fluência verbal e o Teste de Stroop Semântico. Os dados foram 
analisados com o SPSS (Versão IBM 21). Foram realizadas análises de 
estatística descritiva e inferência. Os resultados revelaram correlação 
significativa, positiva e moderada entre a compreensão de leitura e a memória 
semântica. A análise de regressão indicou que a memória semântica explica 
certa variabilidade da compreensão da leitura. Apresenta breve discussão de 
que forma a capacidade semântica das crianças pode contribuir para a 
compreensão de leitura e inferências teóricas sobre a ausência de correlação 
entre a compreensão da leitura e o controle inibitório. 

Palavras-chave: Compreensão de Leitura, Memória Semântica, Controle 
Inibitório, Aprendizagem. 
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CALDONAZZO, Alessandro. Relationship between reading comprehension, the 
Semantic Memory and Inhibitory Control. Master's Thesis, Master of Education, 
UNIVAS. Pouso Alegre. 2014.   
 

ABSTRACT 
 

Reading is a fundamental factor in school learning process. Theoretically, it 
relates to cognitive processes such as semantic memory and inhibitory control. 
The aim of this study was to evaluate reading comprehension, semantic 
memory and inhibitory control in children of elementary school and pursue 
possible links between these processes. A research survey, exploratory, and 
descriptive-analytic cross was performed. The sample consisted of 165 children 
of both sexes attending the second to fifth year of elementary school, aged 
between seven and 10 years from two private schools in southern Minas 
Gerais. It was applied The Cloze, the Verbal Fluency semantics Test - Animal 
category, which measures the ability of verbal fluency and the Stroop Test 
Semantics. Data were analyzed with SPSS (version 21 IBM). Descriptive 
analyzes statistical inference were performed. The results revealed significant, 
positive and moderate correlation between reading comprehension and 
semantic memory. Regression analysis indicated that semantic memory 
explains some variability of reading comprehension. Presents a brief discussion 
of how the semantic ability of children can contribute to reading comprehension 
and theoretical inferences about the lack of correlation between reading 
comprehension and inhibitory control. 
 
Keywords: Reading Comprehension, Semantic Memory, Inhibitory Control, 
Learning. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

 A aprendizagem da leitura é um processo complexo que requer a 
aquisição de múltiplas habilidades cognitivas que vão desde a percepção visual 
de grafemas, o reconhecimento de palavras, o uso de funções sintáticas das 
palavras e a integração dos seus significados nas orações, até a outras 
habilidades, como a memória, as funções executivas e assim por diante 
(URQUIJO, 2010). 

É de amplo conhecimento a fundamental importância da aquisição 
dessas habilidades pelo leitor iniciante, tratadas pela literatura como 
microprocessos cognitivos, definidos como aqueles relacionados diretamente 
com a decodificação mecânica do texto, como por exemplo, reconhecimento de 
letras, construção silábica, codificação de palavras, processamento sintático, 
entre outros (GOUGH, 2002). No entanto, para a leitura competente são 
necessários também os macroprocessos, que estão ligados à compreensão, à 
coesão de partes do texto e à ligação entre suas partes, o que possibilita obter 
o sentido global do texto (URQUIJO, 2010).  

A falha na aquisição tanto dos microprocessos quanto dos 
macroprocessos cognitivos leva a criança a sérias dificuldades no 
desenvolvimento da leitura. Em um sistema de escrita com base alfabética, a 
habilidade de decodificação é de grande importância no estágio inicial do leitor, 
porque proporciona a base para a automaticidade no reconhecimento da 
palavra e posterior compreensão do material lido. É essencial que o escolar 
tenha boa decodificação para ter uma leitura fluente, o que não garante que ele 
tenha uma compreensão de todas as informações contidas no texto 
(CAPELLINI, OLIVEIRA e PINHEIRO, 2011).  

A memória semântica é uma habilidade cognitiva que exerce influência 
significativa sobre a compreensão da leitura. Definida como o sistema que se 
supõe armazenar conhecimento geral, relacionado ao conhecimento do mundo, 
sobre fatos e conceitos. Este sistema inclui o vocabulário, idiomas estrangeiros, 
dados geográficos, informações dos âmbitos sociais, políticos, históricos, 
esportivos, significado de palavras e símbolos verbais, bem como as relações 
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de seus significados. A consciência da memória semântica se refere melhor a 
uma consciência do saber (TULVING e DONALDSON, 1972). 

Para Collins e Quillian (1969) a memória semântica se configura em uma 
série de redes hierárquicas, sob o princípio de que as informações sobre as 
propriedades dos objetos são armazenadas o mais alto possível na hierarquia 
de modo a maximizar a quantidade de informações que necessitam ser 
armazenadas nessa memória. 

A teoria dos esquemas de Barlett (1932, apud Eysenck, 2011) busca 
explicar que tipos de informações e conhecimentos são armazenados na 
memória semântica. Para esse autor os esquemas são um segmento bem 
integrado de conhecimento sobre o mundo. Eles são formados por roteiros 
(scripts) que se caracterizam por um tipo de esquema relacionado a 
sequências típicas de eventos em várias situações comuns; e pelas estruturas 
de conhecimentos (frames) que se referem a algo a respeito do mundo. 
Portanto, os esquemas permitem a formação de expectativas e exercem 
importante papel na leitura e compreensão oral porque permitem preencher 
lacunas do que se lê ou se ouve e, assim, ampliam a compreensão e fornecem 
a base para as inferências. Diante do exposto, é possível estabelecer relações 
da compreensão da leitura com a memória semântica.  

Outra habilidade importante para a compreensão da leitura é o controle 
inibitório, classificado como uma das funções executivas. Tais funções são 
definidas como um conjunto de habilidades cognitivas, cujo objetivo é a 
adaptação do indivíduo a situações novas e complexas. Essas funções 
requerem um complexo processo de coordenação de vários subprocessos para 
atingir um objetivo particular (CANET-JURIC, 2009a).  

Os subprocessos das funções executivas considerados básicos são: a 
inibição, o controle da atenção, a flexibilidade cognitiva e a memória de 
trabalho. Não existe atualmente um acordo entre os diversos pesquisadores do 
assunto sobre quais seriam realmente classificados como subprocessos. Os 
autores Cardebat (1996), Henry e Crawford (2004), Phillips (1997), Pujol (1996) 
e Canet-Juric et al. (2009a), incluem a fluência verbal semântica e a fluência 
verbal fonêmica como outros subprocessos das funções executivas. 
 O controle inibitório é definido como uma habilidade que controla as 
informações relevantes durante a realização de uma tarefa. Para tal, a pessoa 



17 

seleciona as informações pertinentes ao seu objetivo e, também, mantém sua 
atenção durante períodos prolongados, sendo essencial que ela aprenda a 
inibir respostas distratoras que surgem na realização da tarefa (CANET-JURIC 
et al., 2009a). 

O controle inibitório se refere à habilidade de seleção de informações e 
filtragem, proporcionando ao indivíduo capacidade de inibir respostas 
distratoras, que podem bloquear o curso de uma ação ou mesmo a interrupção 
de uma resposta já em curso (BARKLEY, 1997). Tal habilidade permite ao 
sujeito ignorar certos estímulos irrelevantes para a execução de uma tarefa 
(GAZZANIGA, IVRY e MANGUN, 2006). Para Barkley (1997) a inibição 
comportamental constituiria a base para o desempenho preciso em todas as 
áreas do funcionamento executivo.   

A compreensão de leitura está associada ao controle inibitório. Durante 
a leitura são ativadas mais informações do que as necessárias para a 
compreensão do texto. Cain (2006, apud Canet-Juric et al., 2009b) mostra que 
crianças que compreendem mal a leitura são menos habilidosas em inibir ou 
suprimir informação não relevante para a tarefa. O controle inibitório é o 
mecanismo encarregado de eliminar essas inferências, denominado de 
supressão, que pode reduzir as interferências produzidas pelas informações 
inapropriadas, conforme estudos de Gernsbacher e Faust (1991, apud Canet-
Juric et al., 2009b).  Para esses autores, o mecanismo que suprime a ativação 
da informação linguística inapropriada é o mesmo que atua na supressão de 
informação não linguística e trataria de um mecanismo geral ocupado pelo 
controle de interferências. Essa capacidade evolui geralmente através de 
tarefas que apresentam informações incongruentes entre si, quando a 
informação deve ser suprimida para se alcançar o objetivo com êxito. 

Pelo exposto até aqui, foi possível discorrer brevemente sobre as três 
variáveis desse estudo, quais sejam: a compreensão de leitura, a memória 
semântica e o controle inibitório. As definições apresentadas sugerem a 
existência de relações entre os três processos que são de grande relevância 
para o processo de aprendizagem, no entanto, tais relações teóricas devem ser 
corroboradas pela experimentação científica. Por isso, o presente estudo 
objetivou avaliar as possíveis relações entre a compreensão da leitura, a 
memória semântica e o controle inibitório. Compreender a relação entre essas 
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três variáveis é importante para o maior entendimento do funcionamento 
desses processos cognitivos que influenciam na aprendizagem das crianças. 

Para tal, será discorrida nos capítulos seguintes a fundamentação 
teórica, buscando definir os três processos eleitos – a leitura, a memória 
semântica, e o controle inibitório - e estabelecer as relações teóricas e estudos 
pertinentes que envolvem os mesmos. À diante, explana-se sobre os objetivos 
geral e específicos que norteiam esse trabalho, seguido da metodologia da 
pesquisa, procedimentos e instrumentos utilizados. 

A pesquisa realizada foi do tipo de levantamento, exploratória, 
transversal, descritivo-analítica e correlacional, em 165 crianças de ambos os 
sexos, que frequentam do segundo ao quinto ano do Ensino Fundamental, com 
idades entre sete e 10 anos em duas escolas de ensino privado do sul de 
Minas Gerais. Foram aplicados os seguintes instrumentos: o Teste de Cloze, 
que mensura a habilidade de compreensão de leitura, a Prova de Fluência 
Verbal Semântica – categoria Animais, que mede a capacidade de fluência 
verbal, e o Teste de Stroop Semântico, que mede a habilidade do controle 
inibitório. Os dados foram analisados com o SPSS (Versão IBM 21). Após a 
apresentação dos resultados e finaliza-se o presente estudo com a discussão 
dos achados e elucidações pertinentes. 
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I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 
1.1  A Leitura 

“Creio que uma forma de felicidade é a leitura.” 
 Jorge Luís Borges 

 
 

  A leitura é considerada uma ferramenta indispensável para a vida 
humana, que qualifica a pessoa para uma adequada inserção na cultura. Sua 
aquisição tem relevância fundamental nos diversos aspectos sociais e 
cognitivos, sobretudo no sistema escolar em que a pessoa é levada a aprender 
uma imensa gama de conceitos de diversas disciplinas por meio da atividade 
de leitura (SANTOS et al., 2002; MONTEIRO e SANTOS, 2013). Conhecer e 
compreender os processos envolvidos na aquisição da leitura constitui-se como 
possibilidade de desenvolver junto aos escolares, práticas consistentes, 
eficazes e adequadas, promovendo o desenvolvimento geral da aprendizagem, 
bem como, prevenindo dificuldades na compreensão leitora (FERREIRA, 
2012).  

Estudos de neuroimagem investigam as regiões cerebrais e os padrões 
de ativação associados com o desempenho em tarefas cognitivas complexas, 
os quais verificaram que a leitura compreende uma intricada gama de 
processos, em que os sistemas neurais altamente especializados modulam o 
processamento de elementos distintos (ROTTA e PEDROSO, 2006; CIASCA e 
MOURA-RIBEIRO, 2006). Dentre as estruturas cerebrais envolvidas estão o 
lobo occipital; as regiões parietais inferiores esquerdas, incluindo o giro 
supramarginal e o giro angular; o lobo temporal esquerdo (planum temporale), 
que inclui área de Wernicke; a área de Broca; regiões frontais responsáveis 
pelos movimentos oculares; as estruturas subcorticais, como o tálamo 
(KANDEL e JESSELS, 1997); e o cerebelo (REID et al., 2008). Processos 
relacionados à leitura ativam áreas do hemisfério esquerdo e direito 
(STERNBERG e GRIGORENKO, 2003). Estudos sobre o desenvolvimento dos 
mecanismos neurais durante a infância mostram como a aprendizagem da 
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leitura está associada com padrões específicos de mudança na atividade 
cerebral (CORSO e SALLES, 2009). 

Para Abbott e Berninger (1993), a linguagem se desenvolve numa 
interação com os órgãos externos que são o seu contato com o mundo externo. 
Os órgãos de sentido incluem os sistemas sensoriais que recebem informações 
vindas do meio ambiente, tais como: 1) as orelhas ao ouvir os sons da 
linguagem, 2) os olhos durante a leitura da linguagem escrita, além dos 
sistemas motores que operam sobre o ambiente físico e social durante a 
alfabetização, 3) a boca na produção da linguagem oral para expressar ideias 
e, 4) as mãos na produção de linguagem escrita para expressar ideias. A 
linguagem pode se desenvolver de forma única, dependendo da história da 
interação do indivíduo com o ambiente físico e social através dos órgãos de 
sentido ou com a realimentação sensorial motora, sendo possível que os 
quatro sistemas individuais possam se interagir de forma a construir a 
linguagem em sua totalidade.  

Os autores acima citados referem que, uma das possibilidades de 
entendimento desse processo, é ser possível que um dos sistemas de 
linguagem, como a escuta, o falar, o ler e escrever, “aprenda” a se comunicar e 
operar com os demais órgãos igualmente bem. No entanto, outra possibilidade 
é que os quatro sistemas de linguagem (orelhas, olhos, mãos e motores) se 
desenvolvem e “aprendam” a se comunicar tão bem que eles se tornem 
altamente inter-relacionados, mas às vezes podendo funcionar de maneira 
distinta. Seu estudo sugere que cada um dos órgãos - orelhas, olhos, boca e 
mão - não podem explicar individualmente o desenvolvimento da linguagem, 
mas os sistemas funcionais que se desenvolvem nas crianças como o ouvir 
linguagem por meio dos ouvidos ou os olhos captarem as ideias expressas da 
língua através da boca ou a da mão têm características distintas separadas, e 
também têm suas histórias únicas na interação com o mundo de maneira a 
criar diferentes caminhos para as competências linguísticas. 

Entende-se, portanto pelas explanações acima, que a aquisição da 
leitura requer a relação com os processos perceptuais, tais como a percepção 
das letras, seus formatos e ligações e a ortografia. Por outro lado, essa 
aquisição também requer o envolvimento com vários processos cognitivos, tais 
como, a decodificação, o desenvolvimento da competência linguística, a 
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apreensão e o desenvolvimento adequado do vocabulário, da sintaxe, da 
morfologia e da fonologia (CARVALHO et al., 2013). A habilidade da leitura é, 
portanto, uma capacidade complexa que depende do desenvolvimento de 
diversos subprocessos relacionados ao funcionamento de vários processos 
cognitivos básicos divididos em microprocessos e macroprocessos (GOUGH, 
2002), conforme citado anteriormente.  

O início da aprendizagem de leitura é caracterizado, principalmente, pela 
aprendizagem dos microprocessos. Nesse sentido, o leitor aprendiz adquire 
gradativamente a capacidade de conhecer a forma da letra e reconhecê-la pelo 
som, criando um código fonológico. Nesse momento, a criança começa a 
desenvolver sua capacidade de reconhecimento de palavras. Em seguida, 
aprende a sequência de todos os símbolos visuais e os sons para poder formar 
uma palavra, podendo então, relacioná-la a seu significado. Aos poucos, a 
criança compreende que o conjunto de palavras constitui uma frase ou 
sentença, e ao conjunto de sentenças o leitor dará um sentido, passando a 
entender o texto como um todo. Nesse caso, o leitor aprimora o 
desenvolvimento dos macroprocessos (CANET-JURIC et al. 2009b).  

Nessa mesma linha de pensamento, Başaran (2013) afirma que o 

processo da leitura inclui aspectos cognitivos, como a percepção dos símbolos 
da escrita, o conhecimento do som das letras, a compreensão das informações 
relacionadas com conhecimentos prévios da criança, que englobam 
comportamentos emocionais e psicomotores. Desta forma, a leitura pode ser 
avaliada como o resultado do entender, compreender e de utilizar as 
informações mencionadas ou implícitas no texto. 

Para a adequada compreensão da leitura é necessário o 
desenvolvimento da habilidade do reconhecimento de palavras. Este é 
desenvolvido por meio de duas rotas: o reconhecimento visual direto, 
denominado de rota lexical, e a decodificação fonológica, definida como a rota 
fonológica (DEFIOR-CITOLER, 1994). Nesse sentido, o reconhecimento visual 
direto - a rota lexical - só pode acontecer quando a palavra lida tiver alta 
frequência no ambiente do leitor e fizer parte de seu léxico ortográfico. No caso 
de palavras novas, que não estão no léxico ortográfico do leitor, a leitura ocorre 
por meio da decodificação fonológica, quer dizer, os itens são segmentados em 
grafemas, que são transformados em fonemas, e unidos outra vez na 
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pronúncia – a rota fonológica. Nos estágios iniciais da leitura, o processo de 
decodificação fonológica é fundamental para a aquisição de representações 
ortográficas das palavras. Conforme a criança aprende novas palavras, vai 
sendo formado o armazém léxico de palavras escritas, que permite uma leitura 
via rota lexical (ABBOTT e BERNINGER, 1993; ELLIS e YOUNG, 1988).  

Durante a alfabetização a criança deve desenvolver os macroprocessos, 
em conjunto com os microprocessos, que servirão de base para o 
desenvolvimento da compreensão da leitura. Os macroprocessos, também 
denominados de processos cognitivos de nível superior, são: a integração do 
significado das orações que compõem um texto e a realização de inferências 
sobre informações implícitas no mesmo para que uma criança compreenda 
bem um texto (CANET-JURIC et al. 2009b). A compreensão de um texto se 
deve à construção de um modelo mental interno coerente e organizado da 
informação adquirida a partir do mesmo (KINTSCH e VAN DIJK, 1978). 

É interessante ressaltar que a compreensão leitora depende dos micro e 
macroprocessos específicos de linguagem acima citados, e está associa à 
diversos outros processos cognitivos mais gerais como a atenção, memória, 
linguagem e abstração (ROSSELLI, MATUTE e ARDILA, 2006), funções 
executivas, memória de trabalho (ABBOTT e BERNINGER, 1993; BERNINGER 
et al.,  2002); CAPOVILLA e CAPOVILLA, 2000), entre outros.  

Estudos mostram a relação da compreensão de leitura com outras 
habilidades, como por exemplo: com a memória de longo prazo (STHAL, 
CHOW, SINATRA e GREGORY, 1991); com a realização de inferências 
(ESCUDERO e LEÓN, 2007); com a decodificação (PRESSLEY, 2000; 
SAARNIO, OKA e PARIS, 1990); e com o vocabulário (BECK, PERFETTI, e 
MCKEOWN, 1982; CARLO, et al., 2004; LANGENBERG, 2000; NAGY, 
DIAKIDOY e ANDERSON, 1993). 

Escober-Perez et al. (2004) apontam que é necessário entender a 
compreensão da leitura como um processo de transição entre o leitor e o texto, 
pois concebem essa habilidade como um conjunto complexo de processos 
coordenados que incluem condições perceptuais, linguísticas e conceituais, 
sendo então, o ato de ler, um somatório entre o texto e as representações 
mentais criadas na mente do leitor. Tal concepção segue o modelo proposto 
por Kintsch e Van Dilk (1978). 
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O modelo Construção Integração de Kintsch e Van Dilk (1978) para a 
compreensão da leitura propõe que os leitores não apenas relacionem a 
informação dentro de uma oração, mas também à informação de sucessivas 
proposições, utilizando das relações semânticas e referenciais que se 
encontram no texto. Compreender um texto seria estabelecer um modelo 
mental que envolve o processo de construção e integração (ANDRADE e DIAS, 
2006).  

Na compreensão de texto, Kintsch e Van Djik (1978) distinguem os 
chamados processos mecânicos, isto é, o reconhecimento das letras, fonemas, 
etc.; e os processos de alto nível, que correspondem à formação dos conceitos 
e abstrações. Formadas as unidades de ideia pelo leitor através do 
reconhecimento das letras impressas, implica que, tais unidades formariam 
proposições e se associariam a elementos recuperados pela memória de longo 
prazo, formando então, uma rede inter-relacionada com os elementos 
perceptuais existentes. Nessa recuperação, guiada pelo contexto do leitor, 
seriam evocados elementos relevantes e irrelevantes. Essa ativação que se dá 
em torno dessa rede forma um padrão estável, funcionando como um processo 
de construção-satisfação, ativando os elementos que se encaixariam ou 
estariam relacionados de algum modo e rechaçando o resto. Portanto, o 
processo de construção-satisfação ocorre a partir de um contexto não sensível, 
chegando a uma estrutura mental ordenada a partir de um caos inicial 
(ESCOBAR-PEREZ et al., 2004). 

A compreensão da leitura se dá pelo alcance de um estado estável (ou 
coerente), no qual a maioria dos elos envolvidos está significativamente 
relacionada, enquanto que, os que não se encaixam no padrão são 
rechaçados. Nesse sentido, o leitor é tão importante como o texto em si, sendo 
que, somente a partir da relação interativa e simultânea entre os esquemas de 
conhecimento do leitor e a informação nova proposta pelo texto, se chega ao 
processamento do mesmo (KINTSCH e VAN DIJK, 1978). 

Andrade e Dias (2006) explanam que Kintsch e Van Djik (1978) 
distinguem a representação cognitiva da compreensão do texto escrito em três 
níveis. No primeiro nível, está o código de superfície, que preserva o 
palavreado exato e a sintaxe das orações. Nesse caso, uma representação do 
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texto é desenvolvida em termos da forma da superfície ou das palavras exatas 
que aparecerem no texto. 

No segundo nível está o texto base, que contém as proposições do texto 
explícito numa forma que preserva o significado, mas não o palavreado ou a 
forma exata do texto, tratando-se de uma visão ligeiramente mais bem 
processada, na qual a informação que foi lida se apresenta em termos de 
constituintes sintáticos ou semânticos. É vista como uma abstração de palavras 
exatas em sua forma proposicional, de tal maneira que o significado segue ao 
que foi apresentado com algumas pequenas inferências. O texto base é a 
representação mental do mesmo que o leitor constituiu durante o processo de 
compreensão, tendo uma estrutura rica e não só constituída das proposições 
diretamente derivadas do texto, mas uma quantidade de outras proposições 
muito conectadas à ele e à rede de conhecimentos gerais. 

Finalmente, o terceiro nível é composto pelo modelo situacional, que se 
trata de uma representação mental daquilo que é explicitamente mencionado 
ou inferencialmente sugerido pelo texto. O texto base reflete a coerência das 
relações entre as proposições em um texto e em sua organização, enquanto 
que o modelo situacional pode ser um mapa mental, por exemplo, uma 
estrutura matemática, ou um procedimento construído a partir da informação 
dada no texto. Portanto, os textos usualmente descrevem situações que podem 
existir e o leitor constrói uma representação ou modelo mental dessas 
situações, baseando-se no texto, na experiência prévia e no que pode ser 
correto, segundo as proposições. 

A realização de inferências é um componente fundamental para bons 
leitores, no que refere à integração das partes que compõem o texto, e também 
para preencher as lacunas existentes no mesmo. As inferências mais 
vinculadas à compreensão são aquelas que se encarregam de estabelecer 
relações entre o que está sendo lido e os conhecimentos prévios do leitor, cujo 
propósito é adiantar o que o texto refere para comprovar rapidamente se a 
antecipação foi correta. Essas inferências não são automáticas, mas 
controladas e estratégicas (CANET-JURIC et al., 2009b). 
 Urquijo (2010) comenta que para a aquisição da leitura são importantes 
o desenvolvimento cerebral, o método de ensino, o tipo de texto e as 
características do ambiente, juntamente com o uso de diversas estratégias, tais 
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como a decodificação, o reconhecimento visual, o reconhecimento global 
semântico, etc. O mesmo autor pontua que a eficiência na leitura se relaciona 
com a capacidade para decodificar estímulos visuais, a velocidade na 
denominação, a amplitude do vocabulário, a capacidade da memória de 
trabalho e a habilidade para manter a atenção e concentração, especialmente 
quando relacionado com as habilidades fonológicas e a consciência fonológica 
em particular. 

Portanto, a criança que compreende um texto de forma competente 
deve ser capaz de decodificar correta e habilidosamente, recuperar 
informações previamente armazenadas na memória, processar as informações 
do texto, tanto as visuoespaciais como as fonológicas, relacionar com 
conhecimento prévio, elaborar um modelo mental do texto lido e fazer 
interpretações e inferências. Em síntese, a compreensão leitora inclui vários 
processos cognitivos interrelacionados entre si. 

Nesse contexto, existem alguns estudos brasileiros direcionados à 
avaliação da compreensão de leitura, com o uso do Teste de Cloze, em 
diferentes momentos da escolarização das crianças. Por exemplo, Cunha e 
Santos (2008) realizaram um estudo com crianças de ambos os sexos, com 
idade entre oito e 13 anos, das terceiras e quartas séries do Ensino 
Fundamental de escolas públicas e particulares do interior de São Paulo. Seus 
resultados mostraram que os participantes atingiram a média de 9,91 
(DP=3,79) no teste de Cloze, sendo que os sujeitos de escola de ensino 
privado obtiveram a média de 12,41 (DP=2,24) e para os alunos da escola de 
ensino público, a média foi de 9,06 (DP=3,89).  

Por sua vez, o estudo de Guidetti e Martinell (2007) com crianças, entre 
oito e 12 anos de idade, de segunda à quarta série de escolas de ensino 
público, revelou que as crianças apresentaram a média de 7,36 pontos 
(DP=3,68) no Teste do Cloze. À continuação, são apresentadas questões 
relativas à memória semântica. 
 
 
1.2  A Memória Semântica  
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      “Fisicamente, habitamos um espaço, mas, 
sentimentalmente, somos habitados por uma memória.”  

      José Saramago 
 
 

A memória é entendida como uma variedade de processos e estruturas 
complexas que envolvem as funções de codificação, armazenamento e 
evocação de experiências. A codificação ou aquisição se refere ao processo de 
preparar as informações para o armazenamento, isto é, de traduzir os 
conteúdos de uma forma para outra. O armazenamento é a função que aloca o 
conhecimento a nível mental de uma maneira dinâmica. A evocação ou 
recuperação é a função que permite retomar ou buscar o conhecimento 
anteriormente decodificado e armazenado (BADDELLEY, ANDERSON, e 
EYSENCK, 2011). 

Desde a civilização grega antiga, a memória tem sido uma qualidade 
absolutamente importante para homem, a ponto de ser elevada ao grau de 
divindade, sendo nomeada de Mnemosine ou Mnemósine, 

 A memória passa a ser um objeto científico a partir do século XIX, 
com o trabalho pioneiro de Herman Ebbinghauss (1850-1909), que procurou 
demonstrar como um novo aprendizado interagia com outros que já haviam 
sido adquiridos anteriormente. Testando a si mesmo, embora não tenha 
desenvolvido uma teoria, foi o primeiro a desenvolver um estudo experimental 
da memória (BADDELLEY, ANDERSON, e EYSENCK, 2011). 

filha de Urano e 
Gaia, com o atributo da deusa que personificava a relevância da memória na 
experiência humana. Em termos filosóficos, Platão defende que o ato de 
aprender não é outra coisa, senão o de recordar, sendo que, a busca da 
Verdade, dependeria do dom de reminiscência. Aristóteles trata a memória e a 
imaginação como elos de ligação entre as percepções do sentido e as 
faculdades intelectuais, ambas necessárias para a representação da Natureza. 
Portanto, desde as raízes gregas até a atualidade contemplou-se a 
interdependência da evocação de conteúdos de memória com a aprendizagem 
(NOGUEIRA, 2000). 

 Considera-se que a memória não seja uma função única, mas, é 
concebida como uma multiplicidade de sistemas subjacentes, divididos em 
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diversos tipos de memórias. Diversos autores propõem inúmeras distinções 
entre os vários tipos de memória como forma de organizar e estruturar o 
conhecimento a respeito da experiência humana, não havendo, portanto, um 
conceito comum para todas as suas formas. De um modo geral, a memória 
está dividida em três grandes grupos: 1) a memória sensorial; 2) a memória de 
curto prazo e, 3) a memória de longo prazo, as quais contêm diversas 
subdivisões (BADDELLEY, ANDERSON, e EYSENCK, 2011). 

 A memória sensorial se refere à função de breve armazenamento 
de informações dentro da perspectiva mais da percepção do que da memória 
propriamente dita. Dela, faz parte a memória icônica aplicada ao breve 
armazenamento de informação visual e a memória ecoica, ao armazenamento 
breve auditivo (BADDELLEY, ANDERSON, e EYSENCK, 2011). 

A memória de curta duração retém pequenas quantidades de 
informações ao longo de poucos segundos. Como uma extensão dessa 
memória a memória de trabalho se refere à manutenção das informações 
presentes na mente ao se realizar tarefas complexas (BADDELLEY, 
ANDERSON, e EYSENCK, 2011). 

A memória de longa duração serve de base à capacidade de armazenar 
informação por longos períodos de tempo. É subdividida em memória 
explícita/declarativa e memória implícita/ou não declarativa. A memória 
explícita/declarativa está aberta à evocação intencional, seja com base na 
recordação de eventos pessoais ou de fatos. A memória implícita/não 
declarativa está relacionada à evocação de informação da memória de longa 
duração por meio do desempenho (skills), em vez da lembrança ou do 
reconhecimento conscientes, sendo frequentemente mostrada em habilidades 
que envolvem melhorias em tarefas motoras, perceptivas, cognitivas ou de 
lembranças conscientemente evocadas (BADDELLEY, ANDERSON, e 
EYSENCK, 2011). 

A memória explícita/declarativa subdivide-se em memória episódica e 
semântica. A memória episódica se refere ao armazenamento das 
representações das experiências e acontecimentos pessoais e serve de base à 
capacidade de relembrar eventos específicos. Refere-se, ainda, ao nosso 
conhecimento dos eventos que estão marcados por uma referência de tempo 
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ou espaço, ou seja, identificável, de alguma forma, em termos de nossas 
experiências pessoais e à capacidade de relembrar de eventos específicos. 

A memória semântica se refere melhor a uma consciência do 
conhecimento, que pode ser pensada como um dicionário, uma enciclopédia ou 
um dicionário de sinônimos, como um o todo unificado. Diz respeito ao 
armazenamento do conhecimento a respeito do mundo e é estudada pela 
psicologia cognitiva e também pela neuropsicologia que utiliza técnicas de 
neuroimagem para buscar esclarecer como as pessoas armazenam as 
informações semânticas. Nesse sentido, a memória semântica é definida como 
o sistema que armazena o conhecimento geral, relacionado ao conhecimento 
do mundo, sobre fatos e conceitos. Esse sistema inclui o vocabulário, idiomas 
estrangeiros, dados geográficos, informações dos âmbitos sociais, políticos, 
históricos, esportivos, significado de palavras e símbolos verbais, bem como as 
relações de seus significados (TULVING e DONALDSON, 1972; EYSENCK, 
2011).  

Diferentes modelos teóricos foram desenvolvidos no contexto da 
memória semântica na tentativa de explicar a forma de aquisição do 
conhecimento sobre as coisas, sobre os conceitos, tidos como a unidade 
fundamental do conhecimento simbólico. O conceito é uma ideia a respeito de 
algo que proporciona um meio para compreender o mundo. O conceito é 
organizado em categorias, para as quais se considera as respectivas 
equivalências com outros conceitos, com base em características comuns e 
similaridade (STERNBERG, 2013). 

A memória semântica se configura como uma série de redes hierárquicas, 
sob o princípio de que as informações sobre as propriedades dos objetos são 
armazenadas o mais alto possível na hierarquia de modo a maximizar a 
quantidade de informações que necessitam ser armazenadas nessa memória. Os 
conceitos são representados como hierarquias de nós interconectados a outros 
conceitos, como por exemplos: animal – felino - gato. Ocorrem supra-ordenações 
dessa rede hierárquica de conceitos, isto é animal é um conceito supra-ordenado 
de felino, que é supra ordenado de gato, e assim por diante. (COLLINS e 
QUILLIAN, 1969). 

O modelo de rede semântica de Collins e Quilian (1969) explica a 
organização dos conceitos e categorias aprendidas, referindo-se a um tipo de 
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rede que representa em seus nós os conceitos adquiridos. Numa hierarquia 
poder-se-ia armazenar conceitos que se aplicam a todos os componentes de 
uma hierarquia maior. A título de exemplo: ao se saber que cães e gatos são 
mamíferos, armazena-se no nível dos mamíferos e tudo o mais que se sabe 
sobre mamíferos. Esses autores referem que esse tipo de armazenamento de 
informações se prestaria à uma economia cognitiva, para evitar acúmulo 
excessivo e desnecessário de informações. Esta teoria de redes semânticas foi 
contestada por Rosh (1973, apud STERNBERG, 2013) que demonstrou ser 
inadequado se considerar o uso dos conceitos rigidamente definidos, 
propondo-se considerar que todas as categorias são determinadas de forma 
flexível e não em redes estáticas ou rígidas. 

Medin e Heit (1999, apud STERNBERG, 2013) sugeriram que os 
conceitos podem se classificar em diversas categorias, mais comumente, entre 
as categorias de coisas naturais e de artefatos. As primeiras se referem a tudo 
o que é natural no mundo, como: animais ou pessoas, e a segunda, refere-se a 
artefatos criados pelo homem, como ferramentas e utensílios, por exemplo. Tal 
teoria oferece boa abrangência, no entanto, é incapaz de explicar totalmente as 
categorias, quando, por exemplo, trata-se da categoria de ave, que possui em 
si, tanto um sabiá, quanto um pinguim ou avestruz. Yamauchi e Markman 
(1998) revisaram a teoria das categorias propondo que o aprendizado é 
estrategicamente flexível e ocorre sem uma rigidez na classificação categórica. 

A teoria dos roteiros de Schank e Abelson (1977) objetiva explicar a 
formação dos conceitos considerando que o indivíduo tem sequências de 
eventos, um tipo de esboço conceitual, que o permite encadear uma série de 
ações, como por exemplo, ir almoçar em um restaurante. O individuo traz o seu 
roteiro pronto, como assentar-se à mesa, chamar o garçom, escolher o prato e, 
assim por diante. Tais roteiros são formados pela experiência direta e pessoal. 
Esses roteiros fornecem conjuntos de expectativas (de atividades), servindo como 
guia para a organização e fornecendo uma estrutura dentro da qual os elementos 
são relacionados uns com os outros. Os roteiros são menos flexíveis do que os 
esquemas, mas incluem, como a exemplo no teatro, os valores que faltam aos 
atores, tais como: objetos de cena, o cenário e a sequência dos eventos. Estudos 
de imagens cerebrais feitos por Godbout et al. (2004, apud STERNBERG, 2013) 
revelaram os lobos frontais e parietais como participantes da geração de roteiros. 
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Ainda que a teoria dos roteiros possua deficiências para explicar diversos outros 
fatores da organização dos conceitos, ela mostra como o indivíduo se utiliza de 
um arcabouço mental para agir em certas situações quando se faz necessário 
eliminar defasagens de um determinado contexto. 

Em estudos mais recentes sobre a organização da memória semântica e 
com o auxílio das técnicas de neuroimagem funcional, surgiram na área dois 
expoentes, Alex Martin e Lawrence Barsalou. As ideias de ambos os 
pesquisadores não são contraditórias e proporcionam uma maneira muito 
complexa e compreensiva de entender a organização cerebral dos conceitos.  

Como contribuição dos estudos sobre a formação de conceitos, Martin 
(1998; 2007a; 2007b) propôs um modelo sensório-motor, assumindo que os 
conceitos são representados no cérebro segundo as suas propriedades 
motoras e sensoriais. Seu modelo e seus estudos estão muito próximos da 
proposta da representação mental modal baseada nas simulações e 
simuladores de Barsalou (2009). Martin encontrou diversas evidências que 
apoiam a suposição de que os objetos são armazenados na mesma região ou 
muito próximas das áreas ativadas quando o cérebro percebeu os objetos 
anteriormente. Essas representações semânticas são ativadas tanto quando o 
objeto é percebido visualmente, quando o seu nome é ouvido, o que demonstra 
um paralelo entre a organização das informações semânticas nos sistemas 
sensoriais e motores. Esse autor se baseia em estudos que tratam da relação 
entre os verbos e os substantivos que indicam ação, o conhecimento das 
ações, a manipulação de ferramentas, a destreza pré-motora e outras regiões 
envolvidas na percepção e execução do movimento.  

A ideia central é que os sistemas sensoriais ligados à percepção dos 
objetos seriam também importantes para a sua representação difusa, assim 
como para a futura integração das distintas propriedades que formam o objeto. 
Isso implica que as diferentes propriedades que compõem os objetos estão 
representadas separadamente num sistema de armazenamento difuso 
segundo suas modalidades perceptivas ao longo do córtex cerebral, o que 
implica a participação de redes neuronais para a composição dos objetos 
(MARTIN, 2007a).  
 As distinções usadas com maior frequência em estudos comparativos 
entre as categorias de objetos são as de seres animados, que definem coisas 
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vivas, que se movem por si mesmas, e de objetos inanimados, mais 
precisamente, ferramentas, definidos como objetos manipulados pelo homem. 
As dissociações observadas parecerem estar relacionadas com as categorias 
superordinadas (MARTIN, 2007b), porque se observam diferentes padrões de 
atividade cerebral segundo as categorias dos objetos. O nível de representação 
conceitual dos objetos relevantes para diferenciação entre as categorias 
semânticas são denominadas de propriedades centrais ou semânticas 
primitivas (MARTIN, 1998), as quais se acessam implícita e automaticamente 
para a compreensão dos conceitos. Esse nível de representação é o que 
permite identificar objetos e compreender palavras de maneira rápida e 
eficiente, além de possibilitar a formação do vasto armazenamento de 
conhecimento enciclopédico sobre os objetos. 
 Desse modo, o modelo sensório-motor de Martin (2007b) não se refere à 
organização de conhecimento enciclopédico, mas à organização das 
propriedades semânticas primitivas, abarcando tanto seu conteúdo 
representacional como sua organização cerebral. De forma geral, de acordo 
com esse modelo, o conceito de um objeto se compõe de propriedades 
semânticas primitivas que representam suas propriedades, permitindo o 
reconhecimento rápido e eficiente. Por exemplo, no estudo do mesmo autor 
sobre categorias de animais e de ferramentas, observou-se que as figuras de 
animais podem ser mais dificilmente identificadas do que figuras de 
ferramentas. No aprendizado sobre a distinção entre animais, estes se 
apresentam visualmente mais complexos do que ferramentas. As diferenças 
entre a categoria de animais é menor se comparada à categoria de 
ferramentas, pois estas apresentam funções específicas que são condições 
cruciais para o seu reconhecimento, além das diferenças físicas. Também foi 
constatado que o conhecimento sobre animais pode ser adquirido aprendendo-
se suas diferenças, o que pode ser aprendido pelo sistema visual, ao passo 
que, sobre ferramentas, o conhecimento pode ser adquirido através do sistema 
motor/movimento (MARTIN, 1998). Essas propriedades semânticas primitivas 
são armazenadas dentro dos mesmos sistemas neuronais ativados quando 
essas propriedades foram aprendidas, mais precisamente, se armazenam 
dentro dos sistemas de processamento visual responsáveis pela percepção 
das formas e movimentos de objetos e nos sistemas de ação responsáveis 
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pelas transformações viso-motoras, e manipulação de objetos (MARTIN, 
2007b). 

Estudos mostram que as regiões ativadas durante o reconhecimento de 
objetos visuais também se ativam quando os sujeitos geram imagens visuais 
desses objetos, pelo que se pode observar que as propriedades da forma e cor 
dos objetos são armazenadas no lóbulo temporal ventral posterior, mais 
especificamente, no giro fusiforme. É relevante notar a informação sobre a cor 
dos objetos, que se armazena anteriormente aos sítios do córtex occipital 
responsável pela percepção da cor, especificamente no córtex occipital lateral. 
Além disso, como o giro fusiforme está muito envolvido nas tarefas semânticas 
é provável que sua atividade lateral esquerda seja parte crítica de uma rede de  
processamento semântico e conceitual, independente da modalidade do 
estímulo, se visual ou auditivo, e do formato, sejam figuras ou palavras 
(MARTIN, 2007a).  

Nesse sentido, tem se observado uma sobreposição entre os sistemas 
neuronais relacionados com a representação de conceitos de ação motora e a 
produção da ação. As propriedades relacionadas com o movimento se referem 
à manipulação e uso dos objetos. Em estudos comparativos de animais e as 
faces de um lado, e ferramentas de outro lado, observou-se uma dissociação 
entre as duas classes de estímulos. Os objetos animados (animais e rostos), 
durante as tarefas perceptivas e conceituais, mostraram uma atividade bilateral 
aumentada na região lateral do giro fusiforme, enquanto que as ferramentas 
apresentaram uma ativação diferenciada na porção medial do giro fusiforme. A 
sobreposição das áreas ativadas durante tarefas perceptivas e conceituais 
parece indicar que, apesar de que cada conceito deva ter uma representação 
neuronal distinta e única, parece haver uma ampla distinção entre agentes 
animados e objetos manipuláveis e artificiais nas porções lateral e medial do 
giro fusiforme, respectivamente (CHAO, HAXBY e MARTIN, 1999). 
 Tais considerações sugerem que deve haver uma coincidência parcial 
nos sistemas neuronais que apoiam a percepção e o armazenamento das 
propriedades específicas dos objetos. Também sugerem que acessar um item 
determinado da memória depende da reativação parcial do padrão de atividade 
neuronal em que ocorreu a aprendizagem, como afirma Barsalou (2008). No 
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córtex temporal posterior, o padrão de ativação depende de, ou reflete um 
membro de uma categoria. 

Barsalou (2003, 2009) concentra seus estudos sobre o papel da 
simulação na cognição humana e na forma de representações de memória 
semântica. A simulação é considerada uma reativação ou restabelecimento dos 
estados de percepção, motor e introspectivo, adquiridos durante a experiência 
que a pessoa tem com o mundo, com o corpo ou com a mente. A simulação 
ocorre em duas fases: 1) o armazenamento de estados multimodais e, 2) a 
reativação ou restabelecimento de tais estados mentais.  

No armazenamento dos estados multimodais a partir da experiência, um 
evento ou um objeto é caracterizado pela ativação de detectores de atributos 
relevantes de cada sistema neural. Durante o processamento visual de um objeto 
avistado, como um carro por exemplo, são ativados os neurônios relacionados 
com as formas, as superfícies e as cores. Este padrão geral de ativação é 
distribuído hierarquicamente ao longo do sistema organizado que representa a 
visão do objeto, no entanto, padrões semelhantes de outras modalidades 
sensoriais como o sistema auditivo, motor ou somatossensorial, também são 
ativados, (BARSALOU, 2009). Quando o sistema desse atributo é ativado para 
representar um objeto ou um episódio, os neurônios das áreas de associação 
capturam a configuração dessa ativação para o uso dessa representação 
posteriormente, uma vez que cada um desses neurônios está envolvido na 
codificação de muitas configurações. As áreas afins de uma modalidade capturam 
os padrões de ativação dessa modalidade, como as áreas de associações 
superior ou polimodal nos lóbulos temporal, parietal e frontal, que integram as 
ativações de diferentes modalidades. 
 A segunda fase da simulação é a que se refere à reativação dos estados 
modais que reproduzem as representações modais, ou seja, as simulações. 
Mesmo quando o objeto não está sendo percebido, os neurônios associados 
podem capturar o padrão de atributos, bem como podem reativá-lo. Quando se 
recupera a representação da memória de um carro, os neurônios associados 
reativam parcialmente o estado visual ativado durante a percepção. Da mesma 
forma, quando se recorda a ação exercida por um carro, os neurônios reativam 
parcialmente o estado motor que a produziram. É importante ressaltar que 
reativação ou simulação nunca constitui um reestabelecimento completo do 
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estado modal original e nem é preciso, considerando que várias fontes e vários 
vieses podem distorcê-la. A simulação é um processo inconsciente que pode 
chegar à consciência. As simulações inconscientes têm lugar junto às 
simulações conscientes durante a percepção, a memória, a conceituação, a 
compreensão e raciocínio. As simulações conscientes assumem a forma da 
imaginação mental (BARSALOU, 2009). 
 Além do conceito de simulação, outra teoria do restabelecimento dos 
estados modais é a dos simuladores. Ao experimentar diversos modelos de 
uma categoria, como diversos tipos de carros por exemplo, se desenvolve um 
simulador que representa toda a categoria. Ele é formado quando os neurônios 
das áreas de associação capturam os padrões de atividades exemplares que 
pertencem a uma categoria que compartilham da mesma propriedade e ativam 
configurações neuronais similares nos sistemas modais. Após o encontro com 
diferentes tipos de carros, a informação visual sobre como a aparência de um 
carro, seus sons, as sensações que produzem, bem como as sequências 
motoras da interação com ele, se integram no simulador do conceito de carro. 
Dessa maneira, se forma um sistema distribuído ao longo das áreas de 
associação com atributos que se acumulam e integram o conceito modal 
processado para essa categoria. Consequentemente, se desenvolvem muito 
simuladores adicionais que representam propriedades, relações, sucessos e 
estados mentais relevantes a respeito dos carros. Obviamente que um número 
incontável de simuladores podem se desenvolver na memória a longo prazo 
para objetos, contextos, eventos, ações, relações, entre outros. Os simuladores 
de uma categoria podem ser muito amplos e gerais, abarcando praticamente 
todo o conhecimento associado a ela. As simulações reestabelecem um 
subconjunto do conteúdo do simulador que será relevante para o contexto 
(BARSALOU, 2009). 
 Os conceitos não se processam isoladamente, mas estão localizados 
dentro de um contexto de fundo, em um evento, ou na introspecção que o 
acompanha. Como as situações dos contextos são intrínsecas à percepção, se 
o cérebro simula uma experiência perceptiva quando representa um conceito, 
deve simular também a situação. Ainda que uma pessoa se concentre em um 
objeto específico, ela continua a perceber a situação ao redor do modo como 
os agentes, outros objetos e os episódios estão sempre presentes na 
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percepção. Para se para formar uma representação conceptual a situação 
percebida também está incluída. Portanto, ao se construir uma simulação que 
representa uma categoria, se deve simular a categoria em uma situação 
perceptiva relevante e não isoladamente (BARSALOU, 2003).  

Geralmente, essas categorias simulam quatro tipos básicos de 
informação: percepção de pessoas e objetos relevantes, ações, ideias e meio 
ambiente. Quando analisadas em conjunto, uma determinada conceituação é 
uma simulação multimodal de cada um dos vários componentes simulados em 
seus respectivos sistemas neurais. Estas conceituações simuladas são 
repetidas muitas vezes ao longo da vida de forma que esse conhecimento se 
consolida na memória e é ativado automaticamente e imediatamente em 
contato com a mínima pista (BARSALOU, 2009). 

Estudos da memória semântica têm objetivo de tentar especificar como 
os significados das palavras são representados mentalmente, como os 
significados das palavras são combinados, como os conceitos são 
armazenados, classificados e relacionados entre si. Entender a relação entre o 
significado de uma palavra e o mundo ao qual se refere, a relação entre a 
palavra e a representação conceitual e, finalmente, a intersecção semântica 
entre dois indivíduos que falam sobre o mesmo conceito são importantes 
estudos da memória semântica (VIVAS, 2010). No entanto, as dificuldades de 
estudos sobre a formação de conceito demonstram a complexidade de se 
estabelecer suas relações com a memória semântica. O significado de um 
conceito não parece emergir diretamente apenas das suas propriedades 
intrínsecas. O significado não é um atributo que deva ser descoberto como se 
fosse uma propriedade inerente do objeto em questão. Em vez disso, o 
significado de um ser, um fenômeno ou processo parece emergir do peso 
relativo de cada uma das relações fatuais, intelectual ou emocional que o 
sujeito seja capaz de estabelecer em sua história com o objeto de referência 
(VIVAS, 2010).  
 Dentro dos estudos da memória semântica, a fluência verbal semântica 
tem sido amplamente pesquisada. Inicialmente as provas de fluência verbal 
semântica foram usadas para mensurar a produtividade cognitiva global em 
sujeitos com danos cerebrais (THURSTONE 1938; HÉCAEN e ALBERT 1978; 
SZATKOWSKA, GRABOWSKA e SZYMANSKA, 2000; apud HELENO, 2006).  
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 Atualmente, as provas de fluência verbal semântica são usadas em 
pesquisas diversas, em neuropsicologia e na clínica. Compõem-se mais 
comumente na prova de fluência verbal ortográfica e na prova de fluência 
verbal semântica. Na prova de fluência verbal ortográfica o indivíduo deve 
recuperar palavras iniciadas com uma letra específica, sendo geralmente 
usadas as letras “A”, “F” ou “S”, dentro do tempo de 1 minuto. 

Na prova de fluência verbal semântica solicita-se a nomeação de 
palavras pertencentes a uma determinada categoria semântica, geralmente de 
animais, frutas, brinquedos e partes do corpo. Na correção de ambas as provas 
são consideradas as palavras corretas, podendo-se averiguar também as 
perseverações e erros (HELENO, 2006). Alguns pesquisadores preferem 
considerar as provas de fluência verbal semântica como uma medida das 
funções executivas (ARDILA e OSTROSKY-SOLI, 2006; ZAMO, 2011). Neste 
estudo, a prova de fluência verbal semântica será considerada como uma 
medida de recuperação de informações semânticas relacionadas a uma 
categoria, a de animal, e, como tal, uma medida de memória semântica. A 
discussão sobre se a fluência verbal deve ser considerada como funções 
executivas vai além dos objetivos desta pesquisa. 

No geral, para responder à prova de fluência verbal específica da 
categoria de animais, as pessoas evocam cerca de 16 de nomes de animais, 
no tempo de 1 minuto. Poucos estudos brasileiros realizam a mensuração da 
áfluência verbal semântica em adultos, como é o caso, a título de exemplo, de 
Rodrigues et al. (2008) feito em indivíduos de 40 a 80 anos, com escolaridade 
que variou de zero a quatro anos, mostrou a média de 14 evocações em 1 
minuto. Para indivíduos de nove a doze anos de escolarização a média foi de 
19 evocações por minutos, o que supera a média dos estudos internacionais de 
Ardila e Ostrosky-Soli (2006). 

Dos estudos internacionais de fluência verbal semântica – categoria 
animal - em crianças, destaca-se o realizado em crianças portuguesas de 
Moura, et al. (2013), que encontrou a média de 11,17 (DP=4,14) para meninos 
e de 10,86 (DP=4,92) para meninas. Considerando-se por idades, esse estudo 
mostrou as médias para sete anos de 10,10 (DP=3,82), para oito anos de 9,84 
(DP=3,80), para nove anos de 13,00 (DP=5,45) e, finalmente, para dez anos, a 
média foi de 11,66 (DP=4,10). Rosselli-Cock, et al. l (2004) encontrou no 
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estudo de fluência verbal semântica em crianças colombianas as médias de 
10,61 (DP=4,03) para faixa de cinco a sete anos e 14,80 (DP=4,55) para a 
faixa de oito a 11 anos, usando a bateria Evaluación Neuropsicológica Infantil – 

ENI. 
Em crianças brasileiras o estudo de Heleno (2006) de fluência verbal 

semântica em escolares de quatro a seis anos, da pré-escola de ensino público 
e privado, de uma cidade do interior de Minas Gerais, mostrou média para os 
meninos de 7,91 (DP=3,04) e para as meninas de 7,16 (DP=2,84). Por sua vez, 
Zamo (2011), ao aplicar a bateria NEUPSILIM-INF em crianças de 6 a 12 anos, 
do segundo ao quinto ano, de escola de ensino público de Porto Alegre, 
mostrou a média de 13,32 (DP=4,26). Charchat-Fichman et al. (2011) 
pesquisaram a fluência verbal semântica em crianças entre sete e dez anos de 
idade e obtiveram média de 11,07 (DP=3,49). 
 Com base nas teorias citadas sobre a memória semântica, sobretudo na 
formação dos conceitos, é possível pensar na existência de uma relação entre 
a memória semântica e a compreensão de leitura. No entanto, as teorias não 
definem em que medida ou em que grau esses dois processos se relacionam. 
A seguir, é apresentado o controle inibitório. 
 
 
1.3 - O Controle Inibitório 

 

 

O Controle Inibitório compõe uma das funções executivas. Tais funções 
são definidas como um conjunto de habilidades cognitivas, cujo objetivo é a 
adaptação do indivíduo às situações novas e complexas. As funções 
executivas requerem um complexo processo de coordenação de vários 
subprocessos para atingir um objetivo particular, atuando em consonância com 
as exigências e demandas ambientais (CANET-JURIC, 2009a)  

Sastre-Riba (2006) corrobora a ideia de que as funções executivas 
compreendem habilidades centrais autorreguladoras, que orquestram 
processos básicos de domínios específicos para se atingir um objetivo, de 
maneira flexível. Esses processos estão relacionados com o funcionamento 
das regiões corticais e subcorticais que colaboram com o córtex pré-frontal. 
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Tais funções facilitam a tomada de decisões, a seleção e conservação da 
informação (as representações), a organização lógica e planejamento da ação. 
Esse autor mostrou que as funções executivas se modificam de acordo com a 
idade e são decisivas para o rendimento escolar e social, e tendo modos de 
expressão diferenciados ao longo do curso do desenvolvimento da criança. 

Estudos de neuroimagem indicam que as funções executivas estão 
associadas a diferentes regiões dos lobos frontais e estão distribuídas em uma 
ampla rede cerebral, que inclui também as estruturas subcorticais e o tálamo. 
Royall et al. (2002), realizam uma revisão dos circuitos cerebrais envolvidos, 
referindo que os mesmos se originam nos lobos frontais e enviam projeções 
para os gânglios basais e tálamo. A área frontal medial inferior estaria 
relacionada com alguns aspectos de processos inibitórios. A área do circuito 
orbitofrontal lateral estaria envolvido na avaliação de riscos e na inibição de 
comportamentos inapropriados. Na atualidade, considera-se que os lobos 
frontais representam uma área multifacetada do cérebro e que as funções 
executivas associam áreas frontais e posteriores e áreas frontais e subcorticais 
e talâmicas (STUSS et al., 2002). 

As funções executivas abarcam diversas habilidades tais como: a 
atenção seletiva, o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva, a atualização e 
manipulação da informação na memória de trabalho, o planejamento e o 
monitoramento das ações em andamento (GAZZANIGA, IVRY e MANGUN, 
2006; LEZAK, HOWIESON e LORING, 2004; MALLOY-DINIZ et al., 2008). 
Embora não exista atualmente um acordo entre os pesquisadores sobre quais 
seriam realmente classificados como subprocessos, estudos apontam para três 
componentes principais que compõem tais funções: a flexibilidade cognitiva, o 
controle inibitório e a memória de trabalho (MIYAKE et al., 2000). 

As funções executivas podem ser classificadas da seguinte forma: a) a 
flexibilidade cognitiva é a capacidade do sujeito mudar ou alternar estratégias 
de ação ou de pensamento, conforme a necessidade para a resolução do 
problema; b) o planejamento é a capacidade de estabelecer uma estratégia 
sequencial direcionada para atingir um objetivo; c) a memória de trabalho é um 
depósito temporário de armazenamento de informações que podem ser 
acessadas, manipuladas e reorganizadas para serem utilizadas em alguma 
tarefa, como por exemplo, memorizar um endereço para logo em seguida 
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encontrá-lo em algum bairro (MALLOY-DINIZ et al., 2008); d) a atenção 
seletiva é de fundamental importância para o funcionamento adaptativo e 
orientado para uma meta. Esta função permite a seleção da informação 
relevante para a execução de uma tarefa, ao mesmo tempo em que promove 
ao indivíduo ignorar estímulos distratores ou irrelevantes, permitindo um 
processamento de quantidade limitada de informações disponibilizadas pelos 
órgãos do sentido ou oriundas de outros processos cognitivos (GAZZANIGA et 

al., 2006; STERNBERG, 2013). A habilidade da atenção seletiva permite uma 
filtragem de diversos estímulos, constituindo-se como um mecanismo facilitador 
das respostas neuronais, possibilitando ao indivíduo concentrar seus processos 
mentais numa determinada tarefa, ficando os demais estímulos a um segundo 
plano (DIAS, 2013) e, e) o controle inibitório. 

O controle inibitório é definido como uma habilidade que controla as 
informações relevantes durante a realização de uma tarefa, o que, para tal, o 
sujeito necessita possuir uma seleção de informação pertinente ao seu objetivo 
e, também, poder manter sua atenção durante períodos prolongados. É 
essencial que ele aprenda a inibir respostas automáticas que surgem na 
realização da tarefa (CANET-JURIC et al., 2009a). Nesse sentido, o controle 
inibitório é talvez, uma função similar à atenção seletiva, por se tratar também 
de um mecanismo de filtragem complementar, que visa inibir estímulos 
irrelevantes ou distratores e/ou inibir a emissão de resposta a estes estímulos. 
Sua ação inibitória dos estímulos irrelevantes para a solução de uma 
determinada tarefa minimiza a demanda sobre o processamento da informação 

(GAZZANIGA et al., 2006).  
O controle inibitório atua na inibição da resposta cognitiva ou 

comportamental emitida em direção ao estímulo, seja antes de seu inicio ou já 
em seu curso, possibilitando ao individuo a capacidade de inibir respostas não 
adaptadas e irrelevantes à tarefa (GIL, 2002; MALLOY-DINIZ et al., 2008). 
Portanto, essa habilidade proporciona ao indivíduo o controle sobre sua ação e 
atenção face às contingências do meio (DAVIDSON et al., 2006; GIL, 2002), 
isto é, refere-se ao pensar antes de executar a ação (DAWSON e GUARE, 
2012). A inibição comportamental constituiria a base para o desempenho 
preciso em todas as áreas do funcionamento executivo (BARKLEY, 1997). 
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Não foram encontrados estudos do controle inibitório que se utilizam do 
Teste de Stroop Semântico – TSS - como instrumento, afora o estudo de Dias 
(2013) em escolares de pré-escola e do 1º ano do Ensino Fundamental, em 
crianças com idade média de 5,6 anos (DP = 0,53), residentes na capital e em 
um município do estado de São Paulo. A média das crianças foi de 15,09 
(DP=1,16) no Stroop 1 (escore na parte 1 do TSS), 12,59 (DP=4,88) no Stroop 
2 (escore na parte 2 do TSS) e, no Stroop interferência (escore ou efeito de 
interferência no TSS (escore na parte 2 menos escore na parte 1 do teste) 0,66 
de média (DP=0,15). Em seguida serão apresentadas relações teóricas e 
estudos referente às três variáveis pesquisadas nesse estudo.  
 
 
1.4- A Leitura, a Memória Semântica e o Controle Inibitório 
 
 

A leitura competente das crianças é um dos maiores desafios da 
educação brasileira. Ainda são necessários mais estudos que elucidem os 
fatores que influenciam a aprendizagem da leitura e o desenvolvimento da 
compreensão leitora em crianças brasileiras. Averiguar quais aspectos estão 
relacionados com essa habilidade e, em que medida permitem compreender 
melhor a aquisição da leitura é de suma importância para o sucesso na 
aprendizagem, bem como, permite predizer caminhos para o melhor 
desenvolvimento geral das crianças. 

No entanto, foi necessário recorrer aos estudos estrangeiros para 
possibilitar uma melhor compreensão sobre a relação entre os processos 
estudados, já que no Brasil, notou-se uma escassez de pesquisas nessa área. 
Nesse contexto, diversos estudos mostram a relação da compreensão de 
leitura com diversos outros processos e habilidades, como por exemplo: com a 
memória de longo prazo (STHAL et al., 1991); com a realização de inferências 
(ESCUDERO e LEÓN, 2007); com a decodificação (PRESSLEY, 2000; 
SAARNIO, OKA, e PARIS, 1990); com o vocabulário (BECK, PERFETTI e 
MCKEOWN, 1982; CARLO et al., 2004; LANGENBERG, 2000; NAGY, 
DIAKIDOY e ANDERSON, 1993).  
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No Brasil, Dias e Trevisan (2011) mostraram que, controlado o efeito do 
reconhecimento de palavras, a inserção das habilidades executivas no modelo 
levou a um pequeno aumento de seu poder explicativo, ou seja, as habilidades 
executivas contribuíram com 6,6% da variância em compreensão de leitura. 
Especificamente, sobre o reconhecimento de palavras isoladas, outro estudo 
brasileiro revelou que a memória de trabalho auditiva contribuiu 
significativamente para essa habilidade, apesar de modesta influência quando 
comparada, por exemplo, à consciência fonológica (SEABRA e DIAS, 2012).  

Escobar-Perez et al. (2004) estabeleceram uma relação da 
compreensão da leitura com a memória semântica ao referirem que o 
conhecimento geral sobre as coisas – palavras, sintaxes, mundo, relações 
espaciais, etc. – limita a construção das representações do discurso em todos 
os níveis, reforçando a ideia que esse conhecimento é o que torna possível 
construir tais representações. 

A compreensão do texto pode ser relacionada ao controle inibitório, 
considerando-se que um texto é interpretado dentro de um contexto que 
proporciona o conhecimento ao leitor. O contexto pode ser visto como um filtro 
por meio do qual as pessoas descrevem o mundo. No nível do reconhecimento 
e da análise gramatical da palavra, esse filtro permite passar somente um 
significado apropriado de uma palavra ou frase ambígua e suprime outros não 
adequados. O conhecimento facilita os processos de compreensão, os orienta, 
mantendo-os num sentido correto, evitando a exploração de significados 
equivocados. Se o leitor entende corretamente porque, de alguma maneira, se 
lhe antecipa o que ainda virá (ESCOBAR-PEREZ et al., 2004). 

No estudo Chabot et al. (1983) sobre as diferenças na capacidade de 
desenvolvimento e de leitura no acesso à informação de memória semântica, 
foi demonstrado que processos de acesso variaram em função da capacidade 
de leitura. Os resultados sugerem que habilidades ineficientes de 
reconhecimento de palavra podem contribuir para as deficiências de leitura 
bem como nas deficiências na organização da memória semântica. 

O estudo com crianças sobre as diferenças de desenvolvimento da 
sensibilidade para as relações semânticas entre bons e maus leitores, mostrou 
que os maus leitores são menos sensíveis às relações semânticas abstratas do 
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que crianças com nível de leitura adequado ao desenvolvimento (NATION e 
SNOWLING, 1999).  

São escassos os estudos brasileiros sobre a relação entre a memória 
semântica e os processos cognitivos de aprendizagem. Janczura (2005) 
objetivou coletar normas de associação semântica para categorias naturais. 
Utilizando o método da associação livre, os participantes foram solicitados a 
produzir a primeira palavra associada que completasse o significado de 
sentenças que serviam como contexto para as categorias. As associações 
produzidas em dois contextos semânticos diferentes foram comparadas com 
associações produzidas sem contexto. A análise das normas evidenciou um 
efeito de redução do campo semântico, e identificou os membros a serem 
gerados, apesar de a categoria ter sido apresentada isoladamente ou em 
contextos diferentes. Uma redução média de cinquenta por cento no campo 
semântico foi observada quando as categorias conceituais estão 
contextualizadas. 

Salles, Holderbaum e Machado (2009) demonstraram em estudo 
investigatório sobre a evocação de associações semânticas em palavras-alvo, 
o qual mostrou haver forte correlação negativa entre força de associação 
semântica e tamanho do conjunto, ou seja, palavras concretas, mais propensas 
a produzir imagens mentais, geraram menor variabilidade de respostas, 
quando considerado na análise as respostas idiossincrásicas. Monteiro (2001) 
investigou as influências do letramento e da escolarização na estruturação da 
memória semântica, mais especificamente no tocante à capacidade de 
categorização, para verificar diferenças de estruturação dessa memória entre 
letrados e iletrados, ao que concluiu haver evidências que as formas de 
categorização semânticas são ampliadas pelo grau de instrução formal, 
embora não signifique uma distribuição exclusiva entre a forma como os 
letrados e iletrados organizam a memória semântica. 

Entretanto, até o presente momento, não foram encontrados estudos 
que correlacionem as três variáveis dessa pesquisa: a compreensão da leitura 
com a memória semântica e com o controle inibitório, fator este que, também, 
justifica a realização desse estudo. 

A aprendizagem da leitura está intimamente relacionada com o 
desenvolvimento cognitivo das crianças e, especificamente, com o 



43 

desenvolvimento das funções executivas (URQUIJO, 2010). A criança pode 
apresentar dificuldades na aquisição da leitura devido a um mau funcionamento 
da memória semântica e/ou do controle inibitório. Desse modo, esse estudo 
tem importância científica e teórica, buscando avançar nas pesquisas das 
relações entre os processos cognitivos e a compreensão da leitura, 
possibilitando-se pensar em estratégias para o desenvolvimento da criança em 
sala de aula, no inicio da escolarização, por exemplo, que estimulem e 
desenvolvam os tais que sabidamente estão relacionados com a aprendizagem 
da leitura. 

Com base no exposto, este estudo tem como objetivo investigar as 
possíveis relações entre a compreensão de leitura, a memória semântica e o 
controle inibitório, buscando mensurar essas três habilidades como aportes 
necessários para o processo de aprendizagem. Foram considerados os fatores 
idade e ano de escolarização. 
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II- OBJETIVOS 
 
 
2.1- Objetivo geral 
 
 

Este estudo teve como objetivo geral investigar a compreensão de 
leitura, a memória semântica e o controle inibitório, buscando possíveis 
relações entre esses processos em crianças do segundo ao quinto ano do 
Ensino Fundamental I.  
 
 
2.2- Objetivos específicos 
 
 

Como objetivos específicos este estudo apresentou as seguintes 
proposições:  

• Investigar a compreensão da leitura, a memória semântica e o controle 
inibitório de acordo com a faixa etária e do sexo das crianças dos anos 
escolares avaliados.  

• Averiguar se há correlação entre os processos da compreensão de 
leitura, a memória semântica e o controle inibitório nos anos escolares 
avaliados. 

• Averiguar qual o processo prediz melhor a compreensão de leitura, se a 
memória semântica ou o controle inibitório, nos anos escolares 
avaliados. 
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III- MÉTODO 
 
 
3.1 Delineamento da pesquisa 
 
 

Tratou-se de um estudo exploratório, transversal, descritivo-analítico e 
correlacional. Teve o delineamento de levantamento, pressupondo a realização 
da interrogação direta dos participantes sobre o comportamento que se deseja 
compreender. Procedeu-se ao questionamento das informações relevantes a 
uma quantidade significativa de participantes sobre o problema, 
posteriormente, realizou-se a análise quantitativa dos dados, chegando às suas 
correspondentes conclusões. Não obstante, tratou-se de uma pesquisa Quanti-
Quali que associou a análise estatística ao conhecimento das relações 
humanas, o que permitiu uma melhor compreensão e interpretação dos dados. 
Por isso, a conclusão do estudo também foi obtida pela análise qualitativa. 

 

 

3.2 Participantes 
 

O estudo se compôs de 165 escolares do segundo ao quinto ano do 
ensino fundamental de duas escolas de ensino particular do sul de Minas 
Gerais, sendo 73 do sexo masculino (44,2%) e 92 do sexo feminino (55,8%). A 
idade dos participantes variou de sete a dez anos, tendo como média de idade 
8,3 anos (DP= 1,08). A frequência e porcentagem das idades dos participantes 
são exibidas na Tabela 1. 
 
Tabela 1: Distribuição por idade dos participantes. 
 

Idade Frequência % 
7 51 30,9 
8 30 18,2 
9 57 34,5 
10 27 16,4 

Total 165 100 
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Conforme a Tabela 1, as idades mais frequentes dos participantes foram 
9 anos, com 57 escolares (34,5%) e 7 anos, com 51 escolares (30,9%). A 
Tabela 2 mostra a distribuição por ano escolar. 

 
Tabela 2: Distribuição por ano escolar dos participantes. 
 

 
 
 
 
 
 
Observa-se que foram mais frequentes alunos do segundo ano escolar, 

com 52 escolares (31,5%), seguido do quarto ano, com 49 escolares (29,7%). 
Os alunos do terceiro ano foram os menos frequentes da amostra. 

Os critérios de inclusão dos estudantes foram: a idade entre sete e dez 
anos, estar cursando o Ensino Fundamental em uma das duas escolas onde 
foram realizadas as coletas de dados e a apresentação o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado por um dos pais ou 
responsável. Como critérios de não inclusão estabeleceram-se: a presença de 
alguma deficiência mental ou física que impossibilitasse o estudante de 
responder sozinho aos testes. Foi critério de exclusão o escolar não estar 
dentro da faixa etária apresentada e/ou não apresentar o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado por um dos pais ou 
responsável. Os critérios de exclusão foram considerados durante o 
desenvolvimento da pesquisa, quando da retirada dos estudantes da pesquisa 
que sentiram algum desconforto na realização das atividades ou que 
expressaram a sua vontade de não continuar. Foram excluídos três 
participantes por apresentarem idade acima de dez anos. 

 
 

3.3 Instrumentos 
 

Ano Frequência % 

 

2 52 31,5 
3 29 17,6 
4 49 29,7 
5 35 21,2 

Total 165 100 



47 

Para a avaliação da compreensão de leitura, foi aplicado o Teste de 
Cloze (SANTOS et al., 2002), para a avaliação da memória semântica foi 
aplicada a Prova de Fluência Verbal Semântica – categoria Animais (ARDILA e 
OSTROSKY-SOLI, 2006) e para a avaliação do controle inibitório foi aplicado o 
Teste de Stroop Semântico - TSS (TREVISAN e SEABRA, 2010).  
 
 
3.3.1 Teste de Cloze 
 
 
 O Teste de Cloze tem como pressuposto a inter-relação entre a 
experiência do mundo e da linguagem que o leitor tem armazenadas na sua 
memória, com as respostas semânticas e sintáticas que fornecem o contexto 
para completar o significado. As palavras omitidas no teste passam a constituir 
espaços de observação direta do processo da compreensão, úteis tanto para o 
educador como para o pesquisador das ciências da linguagem (CONDEMARÍN 
e MILICIC, 1994). 

O Teste Cloze consiste na seleção de um texto de aproximadamente 
200 vocábulos. As crianças devem ler o texto apresentado, que é estruturado 
da forma tradicional do Cloze, com os quintos vocábulos omitidos, substituídos 
por um traço proporcional ao tamanho da palavra omitida, que deve ser escrita 
pelo leitor para dar sentido à frase. Os sujeitos devem preencher a lacuna com 
a palavra que julgarem ser a mais apropriada para a constituição de uma 
mensagem coerente e compreensiva. O tempo total de realização é cerca de 
30 minutos. Os escores são obtidos somando-se os números de lacunas 
preenchidas com as palavras corretas, conforme o clivo de correção. Essa 
técnica tem se mostrado bastante eficaz, tanto do ponto de vista prático, tendo 
em vista a facilidade de elaboração, aplicação e correção, bem como do ponto 
de vista empírico, em função dos altos índices de correlação positiva de seus 
resultados com o desempenho acadêmico; isto é, alunos com maiores 
percentuais no teste apresentam melhores resultados nas médias das 
disciplinas (SANTOS et al. 2002).  

Os alunos responderam à prova denominada de A princesa e o 

fantasma, que possui evidências de validade que justificam o seu uso e pode 
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ser aplicada em crianças que frequentam até o 5º ano. Um exemplo de frase 
do texto é “Era uma vez uma princesa que vivia muito infeliz em seu palácio. 
Ela era apaixonada por _____ fantasma que vivia escondido ____.” (SANTOS 
et al. 2002). 

O Teste de Cloze tem evidências de validação em estudos anteriores 
com alunos do ensino fundamental, sendo por análise do processo de resposta 
(CUNHA e SANTOS, 2009), de critério pela separação das séries (SANTOS, 
2005), convergente (CUNHA e SANTOS, 2010), e validade por resultado 
experimental (SANTOS e OLIVEIRA, 2010). Também os índices de 
consistência interna foram satisfatórios (alfa de Cronbach = 0,70 a 0,85). O 
Tese de Cloze tem validação no Brasil para aplicação em crianças a partir do 
segundo ano escolar. 
 
 
3.3.2 Prova de Fluência Verbal Semântica – categoria Animais 
 
 

A fluência verbal semântica compreende as evocações que o individuo 
faz a respeito de uma categoria semântica específica, geralmente de animais, 
frutas, legumes, etc. A Prova de Fluência Verbal Semântica mensura a 
produção oral ou escrita do sujeito, através da prova que apresenta uma “letra 
estímulo” (letra A, F ou S) ou da prova de evocação de uma categoria 
específica, durante o tempo de 1 minuto. A categoria mais comum é a de 
animais, em que os sujeitos são estimulados a falar ou escrever o maior 
número de nomes de animais possível no intervalo de 1 minuto. Neste estudo, 
a administração foi individual, sendo as respostas gravadas e anotadas em 
folha para cada sujeito pelo pesquisador. Essa prova teve duração total 
estimada em 5 minutos.  

O aplicador deu as seguintes instruções: “Eu vou falar o nome de 

algumas coisas que você pode encontrar na cozinha: colheres, garfos, facas, 

pratos. Torneira. O que mais encontramos na cozinha?” O examinador permitiu 
que o sujeito dissesse nomes de outras coisas da cozinha, corrigindo aquelas 
que não se aplicavam nessa categoria. Em seguida disse: “Agora você vai falar 

todos os nomes de animais que você puder se lembrar. Fale o mais rápido que 



49 

puder. Pode começar.” Após um minuto, o examinador deu a ordem para o 
sujeito encerrar a prova. 

Na correção do teste contou-se o número de palavras corretas 
produzidas em 1 minuto. Uma pessoa pode produzir cerca de 16 palavras 
correspondentes a uma categoria semântica, dentro de 1 minuto. O nível de 
produtividade, contudo, depende da categoria semântica (ARDILA e 
OSTROSKY-SOLI et al, 2006). 

Como evidências de validade de critério podem-se citar os estudos de 
correlação da Prova de Fluência Verbal com outros instrumentos de construtos 
correlacionados, como por exemplo: o teste de fluência verbal fonológica, QI 
verbal, com a bateria Neuropsi – o subteste de fluência verbal; e como outros 
testes neuropsicológicos – memória verbal (ARDILA e OSTROSKY-SOLI, 
2006) e pode ser utilizada para crianças a partir da fase pré-escolar. 
 
 
3.3.3 Teste de Stroop Semântico – TSS 
 
 

O Teste de Stroop Semântico - TSS (TREVISAN e SEABRA, 2010) foi 
adaptado das versões de Berwid et al. (2005) e Brocki e Bohlin (2006). O 
instrumento é computadorizado e avalia a habilidade de controle inibitório. Os 
estímulos do teste de Stroop são pares de figuras correspondentes a: “sol” e 
“lua” e “menino” e “menina”, apresentadas uma a uma aleatoriamente na tela 
do computador (DIAS, 2013).  

O teste possui duas partes que utilizam as mesmas figuras. Na primeira 
parte do teste, a criança deve nomear as figuras, e, na segunda, deve dizer o 
nome do substantivo oposto (exemplo: dizer “menino” para a figura “menina”). 
Cada etapa uma das fases do teste possui 16 itens, totalizando 32 figuras. O 
tempo de aplicação total é cerca de 10 minutos. A figura abaixo ilustra as 
figuras utilizadas no Teste de Stroop Semântico - TSS. 
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Figura 1: figuras utilizadas no Teste de Stroop Semântico - TSS (sol, lua, menina e menino) 

Fonte: Dias (2013, p.106) 

 
O Teste de Stroop Semântico - TSS foi computadorizado usando o 

software CronoFonos, desenvolvido por Capovilla et al. (1998). O software é 
manipulado pelo aplicador que, após a emissão da resposta do sujeito, 
seleciona com o mouse o botão ‘seguinte’, no canto inferior direito da tela, para 
a apresentação do próximo estímulo. O programa possibilita a gravação da 
locução do sujeito para cada item, permitindo a correção e verificação ulterior, 
tanto do escore quanto do tempo de reação. São registrados os acertos, erros 
(por exemplo, nomear a figura em vez de dizer o substantivo oposto) e tempo 
de reação por item. O instrumento é de aplicação individual. Para cada parte do 
teste há telas de instrução seguidas de itens de treino. É analisado o efeito de 
interferência (desempenho na segunda parte menos desempenho na primeira 
parte do teste), também em termos de escore e tempo de reação.  

O estudo de Trevisan (2010), conduzido com crianças pré-escolares, 
revelou efeito significativo do nível escolar sobre o desempenho no teste, 
havendo diminuição no tempo de reação e aumento no escore de interferência 
com a progressão escolar, o que denota um desenvolvimento do controle 
inibitório. A autora também encontrou correlações significativas entre medidas 
do TSS e indicadores de desatenção e hiperatividade avaliados pelas ETDAH e 
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SNAP IV, sugerindo que crianças mais desatentas apresentam maiores tempo 
de reação no TSS e aquelas com maiores índices de hiperatividade cometem 
mais erros no teste. Dias et al. (2011) também apresentaram dados com o 
TSS, demonstrando que, como esperado, o efeito de interferência no teste 
diminuiu em função da progressão da idade em amostra de crianças de quatro 
a sete anos. Estes achados provem evidências de validade ao TSS por 
observação de mudança desenvolvimental e correlação com outras variáveis.  

O teste de Stroop Semântico possui estudos de validação para aplicação 
em crianças brasileiras a partir da fase pré-escolar em de acordo Trevisan 
(2010).  
 
 
3.4 Procedimentos  
 
 

Inicialmente, o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da UNIVÁS, com o Número do Parecer: 620.456; Data da Relatoria: 
14/04/2014. Após a sua aprovação foi agendada a coleta de dados com as 
diretoras das escolas, de forma a minimizar o desgaste e a alteração da rotina 
das crianças. Foram entregues os TCLEs aos pais ou responsáveis dos 
participantes das duas escolas. Após o recolhimento dos TCLEs deu-se o início 
à coleta de dados, que ocorreu em duas fases em cada uma das escolas.  

O início da coleta foi realizado na escola situada em Pouso Alegre/MG. 
Simultaneamente, realizou-se a coleta dos dados na escola situada em 
Varginha/MG. Na primeira fase da coleta em cada uma das escolas, foi 
aplicado o Teste de Cloze coletivamente nas respectivas salas de aula dos 
alunos do segundo ao quinto ano, com o tempo total em torno de 20 minutos. 
Na segunda fase as escolas dispuseram uma sala reservada para o 
pesquisador. Os instrumentos foram aplicados individualmente. Inicialmente, a 
Prova de Fluência Verbal Semântica – categoria Animais. Cada uma das 
crianças foi retirada da sala de aula e encaminhada à sala de aplicação. Nessa 
mesma sessão foi aplicado o Teste de Stroop Semântico - TSS, na versão 
computadorizada. O tempo dessa segunda fase foi de aproximadamente 10 



52 

minutos por sujeito na aplicação de ambos os instrumentos. Após a aplicação a 
criança retornou à sua sala de aula.  
 
 
3.5 Procedimentos de Análise de Dados 
 
 
 Foram calculadas as médias dos participantes em cada prova por ano 
escolar e sexo, sendo realizada a análise de correlação de Pearson entre as 
pontuações dos participantes em todas as provas para averiguar o grau de 
correlação entre os processos medidos. As análises de correlação levaram em 
consideração o ano escolar para verificar se as correlações se diferenciam nos 
diferentes anos, quer dizer, se o padrão correlacional entre as variáveis se 
alterou conforme os participantes foram aprendendo e tornando-se mais hábeis 
na compreensão leitora. Foi realizada ainda a análise de regressão 
considerando como variável dependente a compreensão de leitura. Para as 
análises foi utilizado o programa SPSS (Versão IBM21).  
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4- RESULTADOS 
 
 

 São apresentados inicialmente, os resultados das avaliações e, 
posteriormente das análises de correlação e regressão. A Tabela 3 apresenta 
os resultados da avaliação do Teste de Cloze, da Fluência Verbal Semântica 
(FVS) e Teste de Stroop Semântico. O Teste de Stroop Semântico foi dividido 
em Stroop 1 (ST1), que corresponde ao primeiro momento da avaliação, em 
Stroop 2 (ST2), referente à fase de inversão da nomeação dos estímulos e em 
Interferência (STINTER), que é o resultado de ST2-ST1.  
 
Tabela 3: Média, desvio padrão, valores mínimo e máximo no Teste de Cloze, na fluência 
verbal semântica e no Teste de Stroop Semântico. 
 

 Cloze FVS* ST1 ST2 STINTER 

Média 7,94 13,86 15,70 14,95 -0,74 

DP 3,06 3,95 0,59 1,28 1,12 

Mínimo 0 4 13 8 -6 

Máximos 13 28 16 16 2 

                    * Fluência Verbal Semântica 

 Os dados da Tabela 3 mostram as médias e desvios padrão obtidos 
pelos participantes avaliados em cada um dos instrumentos do estudo. A média 
obtida no Teste do Cloze foi de 7,94 (DP=3,06) para o máximo de 15 pontos, 
na prova de Fluência Verbal Semântica a média foi de 13,89 (DP=3,95). No 
Stroop 1 de 15,70 (DP=0,59) e no Stroop 2 a média foi 14,95 (DP=1,28), 
considerando 16 pontos como valor máximo para ambos; na Interferência, a 
média foi -0,74 (DP=1,12). Os resultados indicam que os valores no Stroop 
foram muito elevados e com pouca variabilidade.  

Passa-se à apresentação dos dados obtidos pelos participantes por ano 
escolar no Teste de Cloze, na fluência verbal semântica e no Stroop 
Semântico.  
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Tabela 4: Média, desvio padrão, mínimo e máximo de alunos do 2º ano no Teste de Cloze, na 
Fluência Verbal Semântica e no Teste de Stroop Semântico. 
 

 Close FVS ST1 ST2 STINTER 

Média 5,51 11,80 15,67 14,59 -1,07 

DP 3,20 3,44 0,65 1,42 1,22 

Mínimo 0 4 13 11 -4 

Máximo 12 18 16 16 1 

 
 Os escolares do segundo ano obtiveram a média e os respectivos 
desvios padrão no Teste de Cloze 5,51 (DP=3,20), na Fluência Verbal 
Semântica a média foi de 11,80 (DP=3,44). Os escolares tiveram no Stroop 1 a 
média de 15,67 (DP=0,65); no Stroop 2, 14,59 de média (DP=1,42); e na 
Interferência, a média foi de -1,07 (DP=1,22). Conforme mostrado na Tabela 4 
observa-se que houve grande variação nas pontuações máximas e mínimas do 
teste de Cloze e na Fluência Verbal Semântica. 
 
Tabela 5: Média e desvio padrão, mínimo e máximo dos participantes do 3º ano Teste de 
Cloze, na Fluência Verbal Semântica e no Teste de Stroop Semântico. 
 

 Close FVS ST1 ST2 STINTER 

Média 7,93 13,41 15,55 14,86 -0,69 

DP 2,56 3,81 0,68 1,79 1,47 

Mínimo 3 7 14 8 -6 

Máximo 13 21 16 16 2 

 

Os dados da Tabela 5 mostram as médias e desvios padrão dos 
escolares do terceiro ano. No Teste de Cloze a média foi de 7,93 (DP=2,56), na 
Fluência Verbal Semântica a média foi 13,41 (DP=3,81) e no Stroop 1, os 
estudantes tiveram média de 15,55 (DP=0,68); no Stroop 2 tiveram média de 
14,86 (DP=1,79); e a média na Interferência foi de -0,69 (DP=1,47).   
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Tabela 6: Média e desvio padrão, mínimo e máximo dos participantes do 4º ano Teste de 
Cloze, na Fluência Verbal Semântica e no Teste de Stroop Semântico. 
 

 Cloze FVS ST1 ST2 STINTER 

Média 9,08 15,53 15,75 15,26 -0,49 

DP 2,18 3,62 0,48 0,88 0,89 

Mínimo 3 10 14 13 -3 

Máximo 13 28 16 16 1 

 

A Tabela 6 apresenta as médias e desvios padrão dos participantes do 
4º ano no Teste de Cloze com 9,08 de média (DP=2,18), na Fluência Verbal 
Semântica os alunos tiveram a média de 15,53 (DP=3,62), no Stroop 1 a média 
foi 15,75 (DP=0,48), no Stroop 2 a média foi de 15,26 (DP=0,88) e na 
Interferência a média foi de -0,49 (DP=0,89).   
 
Tabela 7: Média e desvio padrão, mínimo e máximo dos participantes do 5º ano Teste de 
Cloze, na Fluência Verbal Semântica e no Teste de Stroop Semântico. 
 

 Cloze FVS ST1 ST2 STINTER 

Média 9,97 14,97 15,80 15,14 -0,65 

DP 1,61 3,89 0,53 0,88 0,83 

Mínimo 6 9 14 13 -3 

Máximo 13 23 16 16 1 

  
Finalizando a apresentação dos resultados por série, a Tabela 7 mostra 

as médias e desvios padrão obtidos pelos escolares do 5º ano. No Teste de 
Cloze, a média foi de 9,97 (DP=1,61), na Fluência Verbal Semântica a média 
foi de 14,97 (DP=3,89), no Stroop 1 a média foi 15,80 (DP=0,53), no Stroop 2 a 
média foi de 15,14 (DP=0,88), e a média na Interferência foi de -0,65 
(DP=0,83). A seguir serão demonstrados os resultados por sexo das médias e 
desvios padrão obtidos pelos estudantes na compreensão de leitura, na 
Fluência Verbal Semântica e no Teste de Stroop Semântico. 
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Tabela 8: Média e desvio padrão Teste de Cloze, na Fluência Verbal Semântica e no Teste de 
Stroop Semântico, em função do sexo. 
 

 Sexo Média DP 

 Cloze M 7,56 3,36 
F 8,25 2,78 

FVS M 14,09 3,87 
F 13,68 4,02 

ST1 M 15,53 0,75 
F 15,84 0,37 

ST2 M 14,67 1,50 
F 15,18 1,02 

STINTER M -0,86 1,28 
F -0,65 0,98 

 

Os dados da Tabela 8 mostram os resultados por sexo dos estudantes 
do segundo ao quinto ano. O desempenho das meninas foi superior ao dos 
meninos em todos os testes, menos na Fluência Verbal Semântica. Nota-se 
também que as meninas sofreram, em média, menos efeito da interferência no 
Stroop.  

Para averiguar se as diferenças encontradas foram significativas, foi 
realizado o teste t de Student. Observou-se que para o Teste de Cloze t=-
1,438, gl=163 e p=0,152. No caso da Fluência Verbal Semântica t=0,662, 
gl=163 e p=0,509. Para o Stroop 1 o valor de t foi -3,40, gl=163 e p=0,001, 
enquanto que no Stroop 2, t foi -2,60, gl=163 e p=0,010. Finalmente, o valor da 
interferência produziu t=-1,20, gl=163 e p=0,233. Esses resultados indicam que 
houve diferença significativa entre meninos e meninas no Stroop 1 e no Stroop 
2, sendo o desempenho das meninas superior ao dos meninos nesses casos. 
 Posteriormente, foi realizada a ANOVA para comparar as diferenças 
entre as médias dos alunos dos distintos anos escolares. O Teste de Cloze 
indicou [F(3,165)=26,796, p<0,001], a Fluência Verbal Semântica mostrou 
[F(3,165)=10,065, p<0,001], o que significa que as diferenças encontradas não 
se devem ao acaso.  

Para o Stroop 1 foi observado que [F(3,164)=1,138, p=0,335] e no 
Stroop 2, [F=(3,164)=2,706, p=0,47]. Finalmente, para o Stroop Interferência, 
obteve-se [F=(3,164)=2,515, p=0,060]. A única análise do Stroop que indicou 
que não houve diferenças significativas entre as comparações foi a do Stroop 
2. Assim, procedeu-se ao teste a posteriori de Tukey apenas dos instrumentos 
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que produziram diferenças significativas, que foram o teste de Cloze, a 
Fluência Verbal Semântica e o Stroop 2. A Tabela 9 mostra o Teste de Tukey 
do Cloze. 
 
Tabela 9: Teste de Tukey do Teste de Cloze do 2º ao 5º ano. 
 

Ano N Subconjunto para alfa = 0.05 
1 2 3 

2 52 5,519   
3 29  7,931  
4 49  9,082 9,082 
5 35   9,971 
p  1,000 0,189 0,408 

 
A Tabela 9 mostra que o Teste de Tukey encontrou três agrupamentos 

para a o Teste de Cloze dos alunos do segundo ao quinto ano. No primeiro 
subconjunto, está presente apenas o segundo ano. No segundo subconjunto, 
estão os terceiro e quarto anos. No terceiro subconjunto estão presentes o 
quarto e o quinto anos. Esse agrupamento indica que o segundo ano se 
diferenciou significativamente de todos os demais. O terceiro ano, no entanto, 
se diferenciou do segundo e do quinto ano. O quarto ano diferenciou-se do 
segundo ano e o quinto ano, diferenciou-se apenas do segundo ano. 
 
Tabela 10: Teste de Tukey da Fluência Verbal Semântica do 2º ao 5º ano. 
 

Ano N Subconjunto para alfa = 0.05 
1 2 

2 52 11,808  
3 29 13,414 13,414 
4 49  15,531 
5 35  14,971 
p  0,217 0,056 

 
Na Tabela 10 estão os dados do Teste de Tukey dos estudantes do 

segundo ao quinto ano para Fluência Verbal Semântica, que apresentou 2 
subconjuntos. O primeiro subconjunto está composto pelos segundo e terceiro 
anos. O segundo subconjunto constituiu-se dos terceiro, quarto e quinto anos. 
Tal agrupamento mostra que o segundo ano distinguiu-se do quarto e do quinto 
anos. O terceiro ano alinhou-se a todos os outros anos. 

A seguir, é exibido teste de Tukey do Stroop 2. Como pode ser 
observado, apesar da ANOVA ter indicado diferença significativa nessa prova, 
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o Teste de Tukey a posteriori, não encontrou diferença suficiente para a 
separação dos anos escolares em dois subgrupos. 
 
Tabela 11. Teste de Tukey do Stroop 2 em razão do ano escolar. 

Ano               N Subconjunto para alfa = 0.05 
1 

2 52 14,5962 
3 29 14,8621 
4 49 15,2653 
5 35 15,1429 
p  0,093 

 
 As comparações do teste a posteriori de Tukey entre os anos escolares 
indicaram que houve diferença significativa entre as médias dos alunos do 
segundo e do quarto ano (p=0,042). No entanto, observa-se que o teste não 
diferenciou em dois subgrupos, separando o segundo do quarto ano. É 
possível que a significância encontrada tenha sido marginal e não suficiente 
para uma separação em dois subconjuntos. 

À continuidade, foi realizada a análise de correlação de Pearson das 
variáveis estudadas, pelo que se expõe: 
 
Tabela 12: Correlação de Pearson entre as pontuações do teste de Cloze, da Fluência Verbal 
Semântica e do Teste de Stroop Semântico. 
 

 Cloze FVS ST1 ST2 STINTER 

Cloze 
r 1    0,290 0,011 ** 0,121 0,131 
p -- 0,001 0,886 0,123 0,092 

FVS 
r -- 1 0,020 0,141 0,150 
p -- -- 0,802 0,071 0,054 

ST1 
r -- -- 1    0,478** 0,023 
p -- -- -- 0,001 0,771 

ST2 
r -- -- -- 1    0,889** 
p -- -- -- -- 0,001 

STINTER 
r -- -- -- -- 1 
p -- -- -- -- -- 

              Notas: p<0,05.  

Os dados demonstrados na Tabela 12 indicam que houve correlação 
significativa positiva e moderada entre as variáveis de compreensão de leitura 
e a fluência verbal semântica. Foram obtidas correlações significativas e 
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positivas entre as medidas do Stroop. A correlação entre o Stroop 1 e Stroop 2 
foi baixa entre o Stroop 2 e a interferência foi alta. Não houve correlações 
significativas entre o Stroop e a compreensão de leitura ou fluência verbal 
semântica. 

Finalmente, realizou-se uma análise de regressão múltipla entre as três 
variáveis estudadas, mediante o método por passos (stepwise). Estabeleceu-se 
a compreensão da leitura como variável dependente e a Fluência Verbal 
Semântica e o teste de Stroop como variáveis independentes ou preditoras. A 
Tabela 13 mostra as variáveis que o programa excluiu da análise de regressão, 
pois não foram significativas para explicar a variável dependente. A única 
variável independente que alcançou significância estatística foi a Fluência 
Verbal Semântica (p<0,001). 

 

Tabela 13. Variáveis excluídas pela análise de regressão 

Modelo    Beta      
dentro 

        t                  p 

1 
ST1 0,006 0,074 b 0,941 
ST2 0,081 1,075 b 0,284 
STINTER 0,090 1,187 b 0,237 

 
Como pode ser observado na Tabela 13, as variáveis Stroop 1, Stroop 2 

e Stroop Interferência não foram significativas para explicar a variância do 
Teste de Cloze. A Tabela 14 mostra o modelo de regressão obtido. 
 
Tabela 14: Coeficientes 
 

Modelo Coeficientes não 
estandardizados 

Coeficientes 
tipificados 

T p 

       B      DP Beta 

 
(Constante) 4,830 0,838  5,765 0,001 

FVS 0,225 0,058 0,290 3,865 0,001 
 Nota: Variável dependente: compreensão de leitura. p<0,005. 

  
Visualiza-se na Tabela 14 que o valor da compreensão de leitura 

(constante) é de 4,830, quando a variável independente (fluência verbal 
semântica) for zero. Quando aumentar uma unidade na fluência verbal 
semântica, há um incremento de 0,225 unidades na variável compreensão da 
leitura. 
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A Tabela 15 mostra a variação da compreensão da leitura que pode ser 
explicada pela variação da fluência verbal semântica. 

 
Tabela 15: Resumo do modelo. 
 

Modelo R R quadrado R quadrado corrigido 
1 0,290 0,084 a 0,078 

  a. Variável preditora: (constante), Fluência Verbal Semântica. 
 
 
 Os dados da Tabela 15 indicam que o coeficiente de determinação 
corrigido obtido foi de 0,078, quando a variável preditora é a fluência verbal 
semântica. Isso significa que 7% das mudanças observadas na compreensão 
da leitura dos escolares se explicam pela variação da fluência verbal semântica 
desses estudantes. Além do mais, o valor de F é de 14,942, de gl é de 164 e o 
nível de significância é p<0,001, o que indica que variabilidade da 
compreensão da leitura em função da fluência verbal semântica não se deve 
ao acaso.  
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5- DISCUSSÃO 
 
 

Este estudo objetivou avaliar as habilidades da compreensão de leitura, da 
memória semântica e do controle inibitório, bem como, realizar investigações das 
possíveis relações entre esses três processos. Nesse sentido, a aprendizagem da 
leitura é uma aquisição que envolve processos amplos e complexos e requer o 
desenvolvimento de diversas habilidades cognitivas que incluem a percepção 
visual de grafemas, o reconhecimento de palavras, o uso de funções sintáticas 
das palavras, a integração dos seus significados nas orações (GOUGH, 2002; 
BERNINGER e ABBOTT, 2010; CARVALHO e MONTEIRO, 2013; URQUIJO, 
2010), além de outros processos, como os de memória (BADDELEY, 2011), 
funções executivas (GAZZANIGA et al., 2006; MALLOY-DINIZ et al., 2008; 
CANET-JURIC, 2009a; SASTRE-RIBA, 2006) e outros. Para se atingir leitura 
eficiente, a criança necessita obter habilidades ligadas à compreensão, à coesão 
de partes do texto e à ligação entre suas partes, o que possibilita obter o sentido 
global do texto (KINTSCH e DILK, 1978; CHABOT et al., 1983; ESCOBAR-
PEREZ, et al. 2004). 

A compreensão da leitura está, supostamente, ligada à memória 
semântica. Esta funciona por meio da memorização de informações relacionadas 
aos conhecimentos sobre o mundo, acontecimentos históricos, datas, à formação 
de conceitos, vocabulário, etc. (TULVING, 1972; COLLINS e QUILLIAN, 1969; 
MARTIN, 2007; BARSALOU, 2009), que permitem a elaboração de expectativas e 
exercem importante papel na leitura e compreensão oral, possibilitando o 
preenchimento de lacunas do que se lê ou se ouve e, assim, ampliar a 
compreensão e fornecer a base para as inferências (VIVAS, 2010). 

Além disso, o aprendiz necessita adquirir habilidades executivas de forma 
competente, como é o caso do controle inibitório, que opera controlando e 
selecionando as informações relevantes e descartando informações irrelevantes 
para atingir a leitura e compreensão de um texto (CANET-JURIC et al., 2009b; 
URQUIJO, 2010). Assim, em termos teóricos, existe uma relação entre a 
capacidade que a criança tem para selecionar informações relevantes e sua 
habilidade em leitura e compreensão. Supõe-se que uma criança que controla 
melhor o impulso em dar uma rápida resposta, pondera e emite uma resposta 
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mais adequada, deve ser capaz de envolver-se mais com o texto lido e evitar 
estímulos irrelevantes ou distratores para a leitura. 

O Teste de Cloze (SANTOS, 2005b), que avalia a compreensão de 
leitura, pressupõe então, uma inter-relação entre a experiência do mundo e da 
linguagem que o leitor tem armazenada na sua memória, com conhecimentos 
semânticos e sintáticos que fornecem o contexto para completar as lacunas 
dos quintos vocábulos do texto que foram omitidos. Essas lacunas devem ser 
preenchidas pelos sujeitos com a palavra que julgarem ser a mais apropriada 
para a constituição de uma mensagem coerente e compreensiva, portanto, eles 
devem compreender a frase para saber o que estaria faltando para o seu 
adequado entendimento, bem como, compreender o texto como um todo. 
Nesse sentido, os leitores articulam a informação dentro da oração de um texto 
e também as informações de proposições sucessivas de relações semânticas e 
referenciais que se encontram no texto, possibilitando a construção de um novo 
conhecimento integrado aos já adquiridos (KINTSCH e VAN DILK, 1978; 
ANDRADE e DIAS, 2006).  

Portanto, pode ser estabelecida uma relação teórica entre a 
compreensão da leitura, a memória semântica e controle inibitório, haja vista 
que, para a criança compreender um texto, é necessário o uso dos processos 
mecânicos, isto é, o reconhecimento das letras, fonemas, etc., e também o uso 
dos processos de alto nível, que correspondem à formação dos conceitos e 
abstrações. O reconhecimento das letras impressas forma unidades de ideia, 
que formam, por sua vez, as proposições associadas a unidades recuperadas 
pela memória, que se inter-relacionam com os elementos perceptuais 
existentes. Ao confrontar-se com as lacunas do Teste de Cloze, a criança deve 
recuperar elementos que a guiarão para o entendimento do texto. Na 
recuperação desses elementos, a criança evoca as proposições relevantes que 
servirão para o preenchimento adequado das lacunas e descarta as 
proposições irrelevantes (KINTSCH e VAN DJIK, 1978). Se a criança é capaz 
de preencher a palavra da lacuna do texto, pode-se supor que ela consegue 
prever as palavras que estão faltando nas lacunas. Essa recuperação forma 
um padrão estável, ativando os elementos que se encaixariam ou estariam 
relacionados de algum modo e rechaçando o resto. (ESCOBAR-PEREZ, et al. 
2004).  
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Os resultados obtidos neste estudo no Teste de Cloze mostraram que a 
média geral dos alunos foi menor que a apontada no estudo de Cunha e 
Santos (2008), e menor que a média geral de alunos de ensino privado e 
público do mesmo estudo. Em comparação com o estudo de Guidetti e 
Martinelli (2007), os escolares deste estudo obtiveram média geral muito 
semelhante às encontradas na referida pesquisa. Finalmente, constatou-se que 
a média do desempenho no Teste de Cloze em função dos anos escolares foi 
crescente e incrementou conforme aumentava o ano escolar, o que poderia 
sugerir uma tendência de melhora na compreensão de leitura com o aumento 
do tempo de escolarização da criança.  

O presente estudo corroborou com estudos anteriores do Teste de Cloze 
no que diz respeito à pontuação média geral para a faixa etária pesquisada. 
Em comparação a outros estudos acima citados, não apresentou médias 
discrepantes para ambos os sexo e nem para os anos escolares. O presente 
estudo sugeriu que a compreensão de leitura se mostrou equivalente aos 
estudos realizados com crianças no estado de São Paulo. Esses dados 
sugerem que os alunos da amostra selecionaram adequadamente as palavras 
necessárias para o preenchimento das lacunas e, disso infere-se que eles 
compreenderam bem o texto do Teste de Cloze. 

No entanto, salienta-se que o Teste de Cloze avalia o processo de 
compreensão de texto, mas não avalia outros processos complexos da leitura 
como sugere o modelo de Construção Integração de Kintsch (1978) e a teoria 
dos macroprocessos (URQUIJO, 2010) como processos cognitivos da leitura. É 
interessante ressaltar que mesmo que o Teste de Cloze não avalie os 
microprocessos, ou seja, o reconhecimento da forma das letras e palavras, a 
conversão entre grafema e fonema ou mesmo o reconhecimento direto das 
palavras, para que as crianças compreendam o texto de forma adequada elas 
devem ter automatizado esses processos. Entende-se que, quando a criança 
domina tais processos, ela libera recursos cognitivos para compreensão do 
texto (CANET-JURIC, et al. 2009b). 

Como medida de memória semântica neste estudo, os escolares 
obtiveram na prova fluência verbal semântica médias abaixo da expectativa da 
produção de cerca de 16 palavras correspondentes a uma categoria semântica, 
dentro do tempo de 1 minuto (ARDILA, 2006). Poucos estudos brasileiros 
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envolvem a avaliação da fluência verbal semântica em adultos, como por 
exemplo, Rodrigues et al. (2008) em que os participantes adultos atingiram 
médias próximas aos achados de Ardila (2006). Especificamente, foram 
encontrados poucos estudos com crianças brasileiras. O trabalho de Heleno 
(2006) resultou em médias de fluência verbal semântica categoria animal em 
crianças de idade pré-escolar consideravelmente inferior aos 16 pontos. Por 
sua vez, Zamo (2011) levou a cabo seu estudo com crianças de Porto 
Alegre/RS, que identificou médias gerais semelhantes às da atual pesquisa, 
enquanto que Charchat-Fichman, et al. (2011) encontraram média levemente 
abaixo aos resultados deste estudo. O estudo brasileiro de Silveira, et al. 
(2009) revelou média total abaixo da mostrada pelo presente estudo. Os 
autores mostraram também, que a média dos meninos foi levemente maior do 
que a das meninas, dados estes corroborados pelo presente estudo. Vale citar 
ainda que, no trabalho de Silveira et al. (2009), os valores médios para 
meninos e meninas com Transtorno do Déficit da Atenção e Hiperatividade 
(TDAH) não foram diferentes estatisticamente de crianças sem esse transtorno. 

Além dessas pesquisas, buscou-se estudos com crianças de outros 
países que usaram a fluência verbal semântica - categoria animal - para 
comparação com os resultados da presente pesquisa. Assim, em seu estudo 
com crianças portuguesas, Moura, et al. (2013) apresentou médias totais para 
meninos e meninas abaixo da pontuação de 16, assim como inferior às médias 
verificadas neste estudo. O estudo com crianças colombianas de Rosselli-
Cock, et al. (2004) apresentou média geral da fluência verbal semântica muito 
próxima à média desta pesquisa. 

De certa forma, considerando-se os estudos supracitados em 
comparação com os achados do presente estudo, pode-se dizer que eles 
sugerem uma melhoria da fluência verbal semântica de acordo com a idade e 
com a escolarização. Este estudo apresenta indício da utilidade da prova de 
fluência verbal semântica devido à diferença encontrada entre os anos 
escolares, no entanto, talvez seja necessária alguma modificação da prova, 
como por exemplo, a redução do tempo de resposta, para que haja uma maior 
discriminação para as crianças a partir do 3º ano, considerando que Moura, et 

al. (2013) apontam que o número de evocações nos 15 segundos iniciais das 
evocações é claramente superior nos demais períodos. 
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Na fluência verbal semântica, a criança submetida ao teste necessita 
acessar seu léxico semântico da categoria animais, mas se isso é uma prova 
de fluência verbal semântica ou uma função executiva, vai além do objetivo 
deste estudo e não há dados nesta pesquisa para contribuir com essa questão, 
apesar de autores como Cardebat (1996), Henry, Crawford e Phillips (2004) 
incluirem a fluência verbal semântica como um subprocesso das funções 
executivas. Outro aspecto digno de nota seria a necessidade de mais estudos 
sobre fluência verbal semântica em crianças brasileiras em idade escolar, já 
que em outros países essa prova vem mostrando sua utilidade conforme os 
estudos de Ardila e Ostrosky-Soli (2006) e Moura, et al. (2013). 

Em relação ao Teste de Stroop Semântico, o mesmo foi dividido em 
Stroop 1, que corresponde ao primeiro momento da avaliação, em Stroop 2, 
referente à fase de inversão da nomeação dos estímulos e em Stroop 
Interferência, que é o resultado de Stroop 2 - Stroop 1. Observou-se que a 
média dos alunos foi extremamente alta. Houve variabilidade nas respostas 
das crianças para o sexo, mas não para os anos escolares. Também não foi 
encontrada diferença entre as médias das crianças em função do sexo ou do 
ano de escolaridade. Embora neste estudo as médias no Stroop Semântico 
aumentaram do segundo ao quarto ano, tais valores não foram 
estatisticamente significativos, provavelmente devido à ocorrência do efeito 
teto.  

Não foram encontrados estudos com o Stroop Semântico com a mesma 
faixa etária e escolaridade para a comparação dos resultados. Dias (2013) 
apresentou dados relativos ao desempenho de crianças de 5 e 6 anos, que 
cursavam o primeiro ano do ensino fundamental I. Para comparação foi 
considerada a fase pré-teste do estudo de Dias (2013). A média dessas 
crianças no Stroop 1 foi ligeiramente inferior à média das crianças do presente 
estudo, que são consideravelmente mais velhas. Diferença mais acentuada foi 
observada no Stroop 2 e no Stroop Interferência. Assim, as crianças mais 
novas parecem ser mais sensíveis ao efeito de Interferência, mas esse efeito 
vai sendo gradativamente reduzido conforme aumenta a idade e escolaridade 
das crianças. A mudança desse efeito parece ser tão gradual ou sutil que 
estatisticamente não foi significativa na comparação entre os anos escolares.  
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No entanto, são necessários mais estudos com crianças com diferentes 
características para averiguar se esses dados se mantêm. 

Em relação à mudança do efeito interferência nos diferentes anos 
escolares, é interessante considerar o trajeto do desenvolvimento das funções 
executivas, que se modifica de acordo com a idade e são decisivas para o 
rendimento escolar e social, tendo modos de expressão diferenciados no curso 
do desenvolvimento (SASTRE-RIBA, 2006). A partir das evidências 
apresentadas por Sastre-Riba (2006), haveria de se esperar que uma melhora 
no desenvolvimento cognitivo das crianças incrementasse sensivelmente a 
habilidade do controle inibitório. Nesse sentido, este estudo mostrou que há um 
aumento da média do desempenho das crianças, mas o aumento foi muito 
pequeno e não significativo. No entanto, não se pode descartar que as crianças 
mais velhas apresentam um controle inibitório ligeiramente superior ao das 
mais novas. É possível que uma melhoria mais acentuada do controle inibitório 
ocorra em idades mais avançadas, próximas ou já na adolescência, como é o 
caso de outros componentes das funções executivas (SASTRE-RIBA, 2006). 

Além do desenvolvimento em si das crianças, deve-se considerar o 
efeito da escolaridade sobre o desempenho no teste de Stroop Semântico, 
conforme afirma Trevisan (2010). Isso pode sugerir que o Teste de Stroop 
Semântico possa ter oferecido pouca dificuldade para as crianças da presente 
pesquisa. 

Em outro estudo, Dias e Trevisan (2011) mostraram que o efeito de 
interferência no teste diminuiu em função da progressão da idade em amostra 
de crianças de quatro a sete anos e que não houve efeito teto. Capovilla e 
outros (2007) referem que a ausência de efeito significativo sobre os 
desempenhos no Teste de Stroop pode ser devido ao fato do desempenho ter 
sido avaliado apenas em termos de número de acertos, e não em termos de 
tempo de reação, que poderia ser uma medida mais sensível. No caso do 
presente estudo, é possível que a utilização da medida do tempo de resposta 
pudesse ter discriminado entre as crianças de diferentes anos escolares.  

No que se refere às correlações entre as pontuações dos alunos nas 
tarefas de compreensão de leitura, a fluência verbal semântica e controle 
inibitório, os resultados mostraram haver correlação significativa, positiva e 
baixa entre a compreensão de leitura e a memória semântica. Por sua vez, a 
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análise de regressão indicou que a memória semântica explicou 
significativamente certa variação na compreensão da leitura, podendo-se supor 
seu valor de predição. Isso significa que a fluência verbal semântica contribuiu 
de maneira significativa para o desempenho da capacidade da compreensão 
leitora dos participantes desse estudo. Dessa forma, com base nos resultados 
correlacionais e de regressão, observou-se que a criança que possui mais 
informações semânticas armazenadas em seu léxico e melhor capacidade de 
recuperá-las, compreende melhor o texto. 

Essa relação obtida entre os processos pode ser entendida ao resgatar 
o conceito de memória semântica, como um armazém das representações 
sobre o conhecimento de mundo, das informações conceituais, palavras e 
mesmo conhecimento formal da língua portuguesa, como os conhecimentos 
sintáticos (TULVING e DONALDSON, 1972, VIVAS, 2010). Assim, entende-se 
que crianças que possuam mais representações sobre os conceitos, palavras e 
conhecimento formal da língua armazenados em sua memória semântica 
devam ter mais facilidade para compreender o texto e escolher, dentre as 
muitas opções que tenham disponíveis, a mais adequada.  

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, crianças que tenham poucas 
informações semânticas, tenham um vocabulário mais pobre e tenham menos 
conhecimento sobre a estrutura formal da língua devem apresentar mais 
dificuldade na compreensão de texto, já que a leitura deve ser interrompida 
constantemente para buscar as palavras desconhecidas. Ao lado disso, como 
essas crianças possuem menos opções no léxico semântico, elas devem ter 
mais dificuldade em selecionar adequadamente a palavra para preencher a 
lacuna do Teste de Cloze. 

É interessante comentar ainda, que se esperava uma correlação 
significativa e positiva entre a compreensão de leitura e o controle inibitório. 
Como foi explanado anteriormente, deveria haver uma relação entre a leitura 
competente e o controle inibitório, responsável por controlar respostas 
impulsivas e selecionar as informações relevantes (CANET-JURIC et al., 
2009a; GAZZANIGA et al., 2006) durante a leitura de um texto. Supõe-se que 
uma criança que controla melhor o impulso em dar uma rápida resposta, 
pondera e emite uma resposta mais adequada, deve ser capaz de envolver-se 
mais com o texto lido e evitar estímulos irrelevantes ou distratores para a 
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leitura. Nesse sentido, no caso especifico da tarefa do Teste de Cloze, 
esperava-se que as crianças que evitassem preencher a lacuna com a primeira 
palavra que lhes viesse à cabeça e refletissem sobre o sentido da frase antes 
de selecionar uma palavra e escrevê-la deveriam apresentar melhor 
desempenho no Cloze, em comparação com crianças que emitissem respostas 
rápidas e sem pensar adequadamente sobre o contexto lido.  

No entanto, apesar dessa expectativa, não houve correlação significativa 
entre a compreensão de leitura e o controle inibitório. Uma possível explicação 
para isso pode ser o efeito teto obtido no Stroop Semântico. Pôde-se observar 
que houve pouca variabilidade nas respostas das crianças e que a maioria 
obtiveram pontuações altas, prejudicando dessa forma a análise de correlação. 

Em termos teóricos, pode-se pensar que o controle inibitório não seja 
uma habilidade tão importante para a compreensão leitora, ou de forma mais 
concreta, para as respostas necessárias para o Teste de Cloze. 

Outra possível explicação provêm dos estudos de Escobar-Perez et al., 
2004). Para o autor, um texto é interpretado pela criança dentro de um contexto 
que lhe proporciona conhecimento. Esse contexto pode ser entendido como um 
filtro, por meio do qual as pessoas descrevem o mundo e que permite passar 
somente um significado apropriado de uma palavra ou frase, suprimindo outros 
não adequados (ESCOBAR-PEREZ et al., 2004). Considerando-se o papel 
desse filtro atuando na orientação e na seleção das palavras necessárias para 
dar sentido ao texto, aventa-se a hipótese de que o papel do controle inibitório 
seria redundante e não necessário, representada pela ausência de correlação 
apurada nesse estudo.  

Finalmente, os estudos relacionados com a memória semântica de 
Martin (1998; 2007a; 2007b) e de Barsalou (2003, 2009) se referem à formação 
dos conceitos e sobre como as propriedades dos objetos armazenadas na 
memória. Seus estudos propõem o entendimento de como os conceitos são 
representados no cérebro segundo as suas propriedades motoras e sensoriais, 
e de como a cognição humana forma suas representações na memória 
semântica. O presente estudo mostrou que a memória semântica melhora 
significativamente a compreensão da leitura, ou seja, pode-se inferir que a 
melhor capacidade da criança de armazenar, reter e principalmente recuperar 
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informações semânticas oferece maior possibilidade para preencher as lacunas 
do texto do Teste de Cloze. 
 Portanto, o desempenho das crianças dessa amostra sul mineira não 
destoou consideravelmente do desempenho de outras amostras brasileiras e 
estrangeiras nas avaliações que possibilitaram comparações. Além disso, as 
análises sugeriram que a memória semântica é importante para a 
compreensão de leitura, no entanto, mais dados ainda são necessários para 
generalização desses resultados. No que diz respeito ao controle inibitório não 
foi possível estabelecer relação com a compreensão de leitura, dessa forma, 
pode ser interessante o uso de outros instrumentos que avaliam o controle 
inibitório para averiguar se os resultados desta pesquisa se mantêm. 
  



70 

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 Este estudo apresenta um pequeno avanço na compreensão da relação 
entre a compreensão de leitura, a memória semântica e o controle inibitório. 
Corroborou dados de outros estudos no que refere ao aumento da 
compreensão da leitura à medida que a criança evolui em sua escolaridade; 
apresentou uma contribuição importante no estudo de memória semântica em 
crianças brasileiras, diminuindo a carência de pesquisas dessa habilidade; 
também mostrou que a memória semântica prediz e aumenta a compreensão 
da leitura dos escolares pesquisados, possibilitando a realização de inferências 
teóricas e práticas nas áreas da psicologia, educação e psicopedagogia.  
 Os achados deste estudo apresentam estímulos aos professores a se 
apropriarem desses saberes, a fim de embasá-los e inspirá-los a elaborarem 
atividades pedagógicas que desenvolvam a memória semântica objetivando 
ampliar a capacidade da compreensão leitora dos estudantes. 

Cabe mencionar algumas limitações desse estudo, sobretudo, em 
relação à amostra, que talvez tenha sido pequena e, também pelo fato dos 
estudantes pertencerem somente a escolas privadas, o que confere aos dados 
obtidos, apenas um caráter exploratório, não sendo passíveis de 
generalizações. Para evoluir nesse sentido, seria necessário ampliar a 
quantidade de sujeitos e de agregar alunos do ensino público. 

Destaca-se como um achado relevante deste estudo a ausência de 
correlação significativa entre a compreensão da leitura e o controle inibitório, o 
que não quer dizer que teoricamente essa relação não exista. Para evidenciar 
a inexistência de relação estatística entre esses processos, seria essencial, 
também o uso de outros instrumentos de medição do efeito do controle 
inibitório, ou talvez o uso do tempo de resposta como medida.  
 Como perspectiva futura, sugere-se a realização de outras pesquisas 
para se estabelecer relações mais fortes entre a compreensão de leitura, a 
memória semântica e o controle inibitório, já que é grande a carência de 
estudos semelhantes envolvendo as variáveis aqui pesquisadas. Isso, por sua 
vez, dignifica a iniciativa e os objetivos pretendidos pelo presente estudo. 
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