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RESUMO 

DESEMPENHO DE MENINOS E MENINAS EM TAREFA DE CANCELAMENTO COM LÁPIS E PAPEL: A proposta deste trabalho foi 
investigar possíveis diferenças no desempenho absoluto e relativo da atenção visual em 50 meninos e 50 meninas de nove anos de idade, por 
meio da aplicação da tarefa de cancelamento com lápis e papel descrita por Weintraub e Mesulam (1985). Trata-se de um teste de 
desempenho continuado que avalia a atenção mantida, a vigília. Foram avaliados: o tempo total para execução da tarefa, o número de erros 
de omissão e o número de erros de comissão. Foi utilizada a análise de variância (ANOVA de uma via) para comparação das médias das três 
variáveis entre os dois grupos. A análise dos dados absolutos mostrou que as meninas apresentaram desempenho significativamente superior 
ao dos meninos, tanto quanto ao tempo despendido para a execução da tarefa quanto ao número de erros por omissão. O tempo médio entre 
as meninas foi de 122,02±4,08 segundos; entre os meninos foi de 138,06±4,90 segundos (p = 0,013). O número de erros por omissão também 
mostrou diferença significativa (p = 0,023) entre meninas (2,88±0,55) e meninos (5,20±0,84). A análise do índice de desempenho, que 
representa a interação entre o tempo de execução e número de acertos, também mostrou e realçou nítida superioridade de desempenho das 
meninas em relação aos meninos, tanto no tempo de execução (p = 0,013, F = 6,32) quanto no número de acertos (p = 0,023; F = 5,29) e no 
desempenho geral (p = 0,0004; F = 13,45). As meninas, portanto, mostraram desempenho melhor que o dos meninos em atenção visual. 
Descritores: Atenção, Atenção visual, Gêneros. 

 
ABSTRACT  

PERFORMANCE OF BOYS AND GIRLS IN A TASK OF CANCELLATION WITH PENCIL AND PAPER: This work aimed at investigating poss-
ible differences in absolute and relative performances of the visual attention of 50 boys and 50 girls aging nine years old, by means of the ap-
plication of the task of cancellation with pencil and paper described by Weintraub and Mesulam (1985). It is a test of continued performance 
that evaluates the maintained attention, awareness. The total time for the task completion, the number of errors of omission, and the number of 
errors of commission were evaluated. Variance analysis (one-way ANOVA) was applied for comparison of the means of the three variables be-
tween the two groups. Analysis of absolute data showed that girls had a significantly higher performance than boys, both for the time spent for 
the completion of the task and for the number of errors of omission. The mean time among the girls was 122.02+4.08 seconds, while among 
the boys it was 138.06+4.90 seconds (p=0.013). The number of errors of omission was also significantly different (p = 0.023) between girls 
(2.88+0.55) and boys (5.20+0.84). The analysis of the performance index, that represents the interaction between the time for completion and 
the number of scores also showed, and highlighted, a marked superiority of performance of the girls compared to the boys in the time for com-
pletion (p = 0.013; F = 6.32), the number of right answers (p = 0.023; F = 5.29), and the general performance (p = 0.0004; F = 13.45). Girls 
showed better performance than boys in visual attention. 
Keywords: Attention, Visual attention, Genders.  
 
 
As diferenças cognitivas entre homens e mulheres 

constituem um dos mais desafiadores de todos os fenômenos 
humanos1. 
Tendo-se como fato que existem dois sexos no mundo e que 
essa divisão é estabelecida desde a concepção, livros, filmes, 
programas televisivos mostram o fascínio despertado por essa 
questão, bem como a necessidade de aprofundar estudos 
sobre as implicações dessas diferenças nos processos 
cognitivos e de ensino-aprendizagem. 

A diferenciação sexualmente dimórfica do cérebro tem sido 
demonstrada em muitas espécies de mamíferos. Tal diferen-

ciação também é observada no cérebro humano, mas o seu 
significado funcional não está ainda bem estabelecido2. Até 
hoje não se conseguiu ainda a resposta para a seguinte 
questão: A diferenciação sexual no cérebro é um fator no 
desenvolvimento do comportamento? 

Para Halpern3, as meninas superam os meninos nos testes 
de fluência verbal, língua estrangeira, habilidades motoras 
finas, articulação da pronúncia, escrita, leitura e cálculos 
aritméticos. Os meninos mostram melhor desempenho que as 
meninas em tarefas mentais de rotação de imagens, raciocínio 
mecânico, conhecimento matemático e analogia verbal. 



 

���������	��
�����������������������������*�

As diferenças de sexo como fatores a serem considerados 
no desempenho de habilidades cognitivas têm sido 
intensamente estudadas. Podemos citar como exemplo os 
trabalhos de Naglieri e Rojahn4, que têm centrado suas 
pesquisas em um contexto bem estrito das diferentes 
habilidades relacionadas às manifestações da atenção, tais 
como planejamento e processamento cognitivo simultâneo e 
sucessivo. Outros autores seguiram essa linha de estudos3,5,6 
nos quais as diferenças entre os sexos se expressam no 
próprio desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento das 
habilidades motoras e, também, no desenvolvimento da 
atenção. 

Segundo Luria7, a atenção é uma atividade mental humana 
organizada e tem caráter direcional e seletivo nos processos 
mentais. Para esse pesquisador, desde os primeiros meses do 
desenvolvimento da criança já se observam as características 
da atenção que, nessa idade, é considerada involuntária, 
sendo atraída por estímulos poderosos ou importantes 
biologicamente. As formas de desenvolvimento da atenção 
voluntária têm história longa e dramática que evidencia que a 
criança só a adquire de modo eficiente e estável quando 
socialmente organizada, pouco antes de iniciar a educação 
formal. O autor é enfático ao afirmar que, caracteristicamente, 
no momento em que a criança vai para a escola, as formas de 
comportamento seletivo organizadas com a participação da 
fala podem ter se desenvolvido a ponto de alterar 
significativamente não apenas o curso do movimento e das 
ações, mas também a organização de processos sensoriais. 

Halperini8 afirma que a atenção é o processo de selecionar 
o que é relevante, a partir do meio ambiente do indivíduo, para 
o comportamento corrente, e ignorar aquilo que não é 
relevante. 

Guerreiro9 esclarece que o termo “atenção” é usado 
genericamente para designar o conjunto dos mecanismos que 
selecionam uma parte dos estímulos que chegam ao sistema 
nervoso central e que devem ocupar o centro da consciência. 
O trabalho de atenção é parte da experiência diária. 
Orientação, exploração, concentração e vigilância são 
aspectos positivos da atenção, enquanto distração, falta de 
persistência, confusão e negligência refletem déficits de 
atenção. Assim, segundo essa autora, a atenção constitui o 
pré-requisito mais importante para a manifestação das funções 
corticais. 

A quantidade de informações irrelevantes que uma pessoa 
pode ignorar do meio ambiente pode depender de uma série 
de fatores, entre eles idade, grau de vigília, habilidades de 
processamento visual, natureza do estímulo e presença de 
qualquer dificuldade atencional10. 

A habilidade para sustentar apropriadamente a atenção 
nos objetos, eventos e tarefas é considerada muito importante 
no momento da aprendizagem e em relação ao rendimento 
escolar11. Uma das habilidades necessárias para o bom 
desenvolvimento escolar é a capacidade de atenção visual, 
que é componente importante para o aprendizado do ser 
humano, geralmente incluindo a capacidade de percepção 
com precisão. Para desenvolver essa habilidade e orientar-se 
de forma precisa e eficiente, é necessário fazer escolhas, 

realizando tentativas por meio de estímulos visuais6. 
Robinson e Kertzman12 definem a atenção visual como a 

habilidade para orientar a atenção diante de pistas localizadas 
no espaço em relação ao campo visual. 

Considerando a importância da atenção visual para o 
aprendizado e levando-se em conta dados da literatura, 
propusemo-nos, neste trabalho, a investigar essa habilidade 
em meninos e meninas com nove anos de idade, realizando 
pesquisa de campo em escolas da rede pública de Maringá, 
PR, a partir da aplicação de uma tarefa de cancelamento com 
lápis e papel. 
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Foram pré-selecionadas 110 crianças (55 meninos e 55 
meninas), das quais cinco meninos e cinco meninas foram 
excluídos do experimento por não se enquadrarem nos limites 
de idade (dois meninos e três meninas) ou por relato das 
respectivas professoras sobre a presença de problemas de 
aprendizagem (três meninas e dois meninos). Foram, portanto, 
avaliadas 100 crianças (50 meninos e 50 meninas) com nove 
anos de idade, matriculadas no ensino fundamental de uma 
escola da rede pública de Maringá, PR. 

As crianças selecionadas foram submetidas a uma tarefa 
visando avaliar a atenção visoespacial. Para tanto, utilizou-se 
a versão da “tarefa de cancelamento com lápis e papel” 
descrita por Weintraub e Mesulam13, que consiste em 374 
letras capitulares (caixa alta, correspondendo à fonte Arial 16) 
distribuídas randômica e estruturadamente em um arranjo de 
22 letras em 17 linhas em uma folha de formato A4. As letras-
alvo estão distribuídas de tal forma que cada quadrante da 
folha de teste contém 15 letras “A”, perfazendo, portanto, um 
total de 60 alvos. Os sujeitos experimentais deveriam assinalar 
com um “X” todas as letras “A” (letras-alvo) (Figura 1). 

Foram, então, utilizados os seguintes materiais: 
cronômetro, folha padrão de resposta e lápis preto número 
dois. Na sala de teste permaneceram somente o sujeito 
experimental e o experimentador. Para a aplicação individual 
da tarefa, a criança se sentava confortavelmente, com ambos 
os braços apoiados sobre a mesa, segurando o lápis para 
marcar a resposta com a mão de preferência para a escrita. A 
folha (prancha) com a tarefa era colocada exatamente à frente 
do aluno, que não podia movê-la de sua posição. Cada criança 
recebeu as seguintes instruções: "1. Nesta folha tem várias 
letras escritas. Você deve pegar o lápis com a mão que você 
escreve e marcar com um “X” sobre todas as letras “A” que 
você encontrar. Não pode mexer na posição da folha. 2. 
Quando eu disser “Já!”, você vai começar a marcar. 3. Você 
pode começar por onde quiser. 4. Você deve tentar fazer o 
mais rápido que conseguir. 5. Quando terminar, você vai dizer: 
“Terminei!” e vai colocar a mão de novo ao lado da folha, e 
não poderá mais tentar fazer o teste". 

O experimentador disparava o cronômetro ao dizer “Já!” e 
o travava no momento em que o aluno dizia “Terminei!”, ou 
quando ele recolocasse a mão sobre a carteira – o que 
ocorresse primeiro, delimitando o intervalo de tempo utilizado 
pelo aluno para a execução da tarefa. 
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N  X  E  A  P  W  B  V  A  Q  H  R  Y  A  K  O  G  M  A  Z  L  O  

A  F  Z  R  U  A  T  I  L  S  C  X  E  P  W  B  A  Q  V  D  G  A  

Q  I  O  G  A  V  K  Y  D  U  A  A  B  Z  T  F  J  A  L  R  M  C  

B  A  L  P  K  R  A  J  E  I  O  Z  H  V  X  A  Q  F  W  S  A  U  

T  J  S  A  F  M  Z  V  A  K  L  E  U  A  R  I  H  P  A  O  B  X  

F  N  R  E  W  C  A  H  P  Y  Q  M  J  S  D  A  Z  V  K  I  G  L  

U  A  I  Z  X  A  O  B  L  F  T  G  P  Y  C  W  A  E  R  H  A  N  

L  V  A  J  P  S  R  K  I  A  B  N  A  F  X  U  M  Q  D  A  C  V  

O  K  Q  D  C  M  H  W  G  E  V  R  S  B  I  L  Z  T  Y  F  U  J  

Y  Z  A  U  T  I  G  F  S  A  J  O  A  D  P  H  N  R  M  A  E  V  

E  A  W  H  R  A  L  T  B  M  D  V  I  G  O  S  A  K  U  X  A  P  

R  T  P  Y  N  K  A  S  W  L  U  C  Q  E  H  A  F  B  J  O  Z  I  

H  B  K  A  G  O  C  E  A  P  R  I  W  A  U  Q  L  D  A  T  S  Y  

D  A  J  S  I  L  A  N  F  R  E  P  C  H  V  A  O  G  T  B  A  K  

C  Q  T  B  A  E  W  O  R  J  A  A  L  I  M  D  S  A  H  G  K  F  

A  L  G  I  D  A  S  M  K  B  F  H  R  U  E  J  A  O  P  C  N  A  

S  E  H  A  B  W  F  P  A  G  Z  T  K  A  Q  Y  R  C  A  U  I  M  

Figura 1.  
Tarefa de cancelamento com lápis e papel13. 

 

 
Os dados de interesse para a análise foram: o tempo total 

para execução da tarefa, cronometrado desde o início do teste 
até a ocorrência de um dos dois comportamentos indicativos 
do encerramento da tarefa; o número de erros de omissão, 
que consistiu no número de alvos (“A”) não marcados, e o 
número de erros de comissão, ou seja, o número de letras 
não-alvo (distratores) indevidamente marcadas. Estes dados 
foram anotados em fichas individuais para cada aluno. 

Após a execução do experimento, os dados foram 
organizados em dois grupos, de acordo com o sexo da 
criança. Para a estatística, em que se compararam as médias 
dos tempos de execução, do número de erros por omissão e 
do número de erros por comissão, foi utilizada a análise de 
variância monocaudal (ANOVA de uma via). Eventualmente, 
quando necessário, utilizou-se o teste de Tukey – HSD (Tukey 
honest significant difference test) de análise post-hoc de 
comparação entre médias. O nível de significância adotado foi 
de p ≤ 0,05. 
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A Tabela 1 mostra o desempenho absoluto (tempo de teste 
e número de omissões) de cada um dos participantes. Embora 
tenha sido intenção inicial avaliar o número de erros por 
comissão, como somente dois meninos cometeram esse erro, 
essa variável não foi adicionada aos dados analisados. 

Tomando como referência a grande frequência de erros 
por omissão (Tabela 1), observamos que, no grupo dos 
meninos, sete cometeram mais de dez erros, enquanto duas 
meninas cometeram mais de dez erros. É importante ressaltar 
que, em nenhum caso, houve relato dos professores sobre a 
existência de algum problema de rendimento escolar ou de 
deficiência visual dos alunos.  

ANOVA (uma via) dos dados absolutos mostrou que as 
meninas apresentaram desempenho significativamente 
superior ao dos meninos, tanto quanto ao tempo despendido 

para a execução da tarefa (Figura 2) quanto ao número de 
erros por omissão (Figura 3). O tempo médio para a execução 
do teste entre as meninas foi de 122,02±4,08 segundos, 
enquanto, entre os meninos, o tempo médio foi de 
138,06±4,90 segundos, diferença essa que se mostrou 
estatisticamente significativa (p = 0,013; F = 6,32). Os dados 
relativos ao número de erros por omissão também se 
mostraram expressivamente diferentes (p = 0,023; F = 5,29) 
entre meninas e meninos. As meninas apresentaram média de 
2,88±0,55 omissões por tarefa, e os meninos, média de 
5,20±0,84 omissões por tarefa. 

A análise estatística dos resultados mostrados nas Figuras 
2 e 3 não levou em consideração a possível interação entre o 
tempo de execução da tarefa e o número de erros por 
omissão. A avaliação dessa interação permite determinar o 
real desempenho de cada criança. Essa comparação, 
denominada de performance por Geldmacher14, representa um 
índice do desempenho. Por isso, os valores de tempo para a 
execução da tarefa e do número de erros por omissão foram 
convertidos em três índices:  

- Índice de desempenho do tempo de execução (Figura 4): 
expressa a relação entre o número de acertos (total de alvos 
possíveis menos as omissões) e o tempo despendido para a 
execução da tarefa (em segundos), como na fórmula: [(60 - 
Om) / T)], onde “Om” representa o número de omissões; “T”, o 
tempo para execução da tarefa expresso em segundos; e "60" 
é o número total de respostas corretas possíveis (letras-alvo). 

- Índice de desempenho de acerto (Figura 5): expressa a 
relação entre o número de acertos (total de alvos possíveis 
menos as omissões) e o número total de alvos possíveis, 
como na fórmula [(60 - Om) / 60]. 

- Índice de desempenho geral (Figura 6): representa a 
interação dos dois índices anteriores, ou seja, o índice de 
desempenho de acerto corrigido pelo índice de desempenho 
do tempo de execução, como na fórmula: [(60 - Om) / 60] x 
[(60 - Om) / T)]. 
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A comparação desses índices mostrou algumas diferenças 
estatísticas importantes no rendimento das meninas em 
relação ao dos meninos, bem como em relação à análise feita 
com base nos dados absolutos.  

 
 

Tabela 1.  
Resultados do desempenho de meninas e  
meninos na tarefa de cancelamento de lápis  
e papel. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 2.  
Comparação das médias do tempo para a execução da tarefa de 
cancelamento. Meninas: média de 122,02±4,08 segundos. Meni-
nos: média de 138,06±4,90 segundos. [*] Significativo para p = 
0,013, F = 6,32. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Figura 3.  
Comparação das médias dos números de omissões por teste. 
Meninas: média de 2,88±0,55 omissões. Meninos: média de 
5,20±0,84 omissões. [*] Significativo para p = 0,023; F = 5,29. 
 

 

 
Figura 4.  
Índice de desempenho do tempo de execução para meninas e 
meninos.  

 
 

 
Figura 5.  
Índice do número de acertos em relação ao total de alvos para 
meninas e meninos.  

MENINAS MENINOS 
Tempo de 

teste 
(segundos) 

Número 
de  

Omissões 

Tempo de 
teste  

(segundos) 

Número 
de  

Omissões 
101 0 131 2 
92 8 140 2 
175 3 105 3 
165 1 134 1 
117 1 133 4 
123 1 151 7 
92 2 161 1 
75 1 138 0 
151 2 151 5 
179 2 113 3 
134 0 154 2 
143 0 106 7 
126 2 118 0 
186 1 104 7 
159 0 175 4 
180 3 223 2 
145 4 146 5 
122 2 129 9 
107 1 117 6 
97 2 185 9 
125 2 127 6 
135 4 121 0 
81 1 169 4 
111 0 127 5 
114 3 94 1 
116 4 106 4 
99 0 129 0 
153 3 114 1 
107 0 118 2 
140 3 159 3 
140 3 163 1 
149 3 108 6 
110 3 171 1 
117 4 105 3 
90 3 106 5 
109 1 84 1 
91 7 140 3 
100 1 127 0 
87 2 128 4 
98 6 198 11 
117 1 227 12 
109 0 117 10 
139 4 231 0 
94 6 127 2 
121 1 195 14 
139 0 112 4 
168 0 139 18 
107 5 108 21 
86 15 151 7 
80 23 88 32 
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A média do índice de rendimento de acertos das meninas 
em relação à dos meninos (Tabela 2) não diferiu do observado 
na análise dos valores absolutos (p = 0,023; F = 5,29). 
Entretanto, as diferenças entre meninos e meninas quanto ao 
tempo de execução da tarefa (p = 0,013, F = 6,32) observadas  
à análise dos valores absolutos se mostraram ainda maiores 
na avaliação estatística dos índices de rendimento do tempo 
de execução (Tabela 3). O mesmo fenômeno foi observado 
com relação às diferenças no rendimento global entre meninos 
e meninas (Tabela 4). As meninas apresentaram desempenho 
nitidamente superior ao dos meninos quando o rendimento de 
acertos foi corrigido pelo índice do tempo gasto para a 
execução da tarefa. 

 
Figura 6.  
Índice de desempenho geral representa para  
meninas e meninos.  

 
 
Tabela 2.  
Análise de variância das médias dos índices de acertos (omissões) de meninos e meninas. 
Média dos índices  
de acertos 
(total – omissões) 

SS df MS SS df MS 
  

Feminino Masculino Effect Effect Effect Error Error Error F p 
0,95200 0,91333 0,03738 1 0,03738 0,69147 98 0,00706 5,29747 0,02347* 

 

Tabela 3.  
Análise de variância das médias do tempo de execução da tarefa de meninos e meninas. 
Médias dos índices do 
tempo de execução da 
tarefa de cancelamento 

SS df MS SS df MS 
  

Feminino Masculino Effect Effect Effect Error Error Error F p 
0,49076 0,41799 0,13239 1 0,13239 1,06162 98 0,01083 12,2209 0,00071* 

 
 

Tabela 4.  
Análise de variância do desempenho geral corrigido pelo grau de acertos para execução da tarefa de  
cancelamento de meninos e meninas. 
Médias dos índices  
de desempenho 
geral corrigido 

SS df MS SS df MS 
  

Feminino Masculino Effect Effect Effect Error Error Error F p 
0,46726 0,38589 0,16552 1 0,16552 1,20531 98 0,0123 13,4581 0,0004* 
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A habilidade atencional é um componente importante da 
cognição humana. Segundo Collaer e Nelson6, as habilidades 
envolvendo a atenção interferem no funcionamento do ser 
humano em muitos níveis, variando, por exemplo, desde as 
habilidades de navegação, que permitem ao indivíduo 
deslocar-se no meio em que se encontra, até a escolha da 
profissão, pois certos campos de trabalho, como arquitetura, 
engenharia e cirurgia, requerem alto grau de atenção e 
capacidade visoespacial. Para esses mesmos pesquisadores, 
homens e mulheres diferem, na média, em algumas habilidades 
cognitivas; algumas habilidades visoespaciais, em especial, 
produzem algumas das maiores e mais consistentes dessas 
diferenças.  

A literatura sobre o desempenho masculino e feminino em 
tarefas que envolvem atenção visual tem fornecido depoimentos 

contraditórios. Há pesquisadores que postulam diferenças no 
rendimento15,1,6. Entretanto, existem autores que não encon-
traram diferenças no rendimento de homens e mulheres em 
determinados testes de cancelamento, e particularmente no 
teste d2 de atenção, que é um Teste de Atenção Concentrada 
Visual que avalia a capacidade de concentração e a flutuação 
da atenção, elaborado, originalmente, com o objetivo de medir 
a aptidão para dirigir. Permite investigar os distúrbios de 
atenção na escola e na clínica16. Quanto à forma, o teste d2 
representa um desenvolvimento a partir do teste de 
cancelamento. 

Ao realizar experimento para padronizar o teste d2 para a 
população norte-americana (n = 506, idade variando de 18 a 
32 anos, 59% homens), Zillmer e Kennedy17 não observaram 
diferenças de rendimento entre homens e mulheres. Resultado 
semelhante foi obtido em mais de 6.000 testes aplicados à 
população da Alemanha, segundo os mesmos autores. 
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Em revisão sobre diferenças entre sexos, Halpern e 
Wright18 foram categóricos ao afirmar que, de longe, as 
maiores diferenças entre homens e mulheres são observadas 
nas habilidades visoespaciais. As vantagens masculinas nessa 
habilidade são bem documentadas e têm sido reconhecidas 
por décadas, assim como também têm sido observadas em 
estudos interculturais. Segundo os autores, estudos mais 
antigos demonstraram que essas diferenças favorecendo os 
homens surgem em torno da adolescência e continuam ao 
longo da adultidade. Alguns trabalhos, prosseguem os autores, 
têm demonstrado também que as vantagens masculinas em 
certas habilidades espaciais surgem já na quarta série do 
ensino básico (10-11 anos) ou mesmo em idade ainda mais 
precoce.  

Um outro problema levantado por Halpern e Wright18 é que 
o construto das habilidades visoespaciais não tem uma 
definição clara. Segundo eles, as habilidades de percepção 
espacial, rotação mental e visualização espacial são todas 
abordadas como uma mesma categoria de habilidades, o que 
dificulta uma interpretação dos seus significados. 

Um aspecto importante dos nossos resultados chama a 
atenção: O grupo de meninas concluiu a tarefa em menor 
tempo e também cometeu menor número de omissões.  

Ao se compararem os meninos e as meninas que tiveram 
alto índice de erros por omissão, observou-se que os que mais 
os cometeram estavam entre os que executaram as tarefas 
em menor tempo. Esses dados podem sugerir maior 
preocupação dos alunos com o tempo de execução da tarefa, 
ou seja, preferiram terminar mais rapidamente a evitar maior 
número de erros. Esse efeito é denominado trade-off 19.  

Outro fator determinante do número de erros por omissão 
pode ser o número de alvos: quanto maior este número, menor 
a precisão. A quantidade de distratores também influencia 
fortemente o rendimento nas tarefas de cancelamento: tarefas 
com baixa razão alvo:distratores são realizadas com maior 
número de erros. 

Segundo Geldmacher19, a precisão ou o número de alvos 
corretamente cancelados tem sido o método mais comumente 
utilizado para a avaliação do teste, deixando-se de considerar 
o tempo requerido para a sua conclusão. Por outro lado, 
alguns investigadores, continua Geldmacher19, têm utilizado o 
tempo como medida e analisado o número de erros cometidos 
separadamente. A medida combinada da performance de 
cancelamento, aqui também utilizada, parece evidenciar 
aspectos mais subjetivos e qualitativos do rendimento ou 
desempenho que, para Geldmacher19, devem ser considerados 
como a “qualidade da exploração” durante a tarefa. Segundo 
ele, essa atribuição de um escore (índice) foi desenvolvida para 
poder incorporar os extremos de desempenho que 
caracterizariam as deficiências da atenção visual. 

Os indivíduos impulsivos ou impersistentes que completam 
a tarefa em menor tempo, mas cometem muitos erros, podem 
obter índice (rendimento ou escore) baixo em termos de 
precisão geral do teste. Por outro lado, os indivíduos 
compulsivos ou perseverantes, que caprichosamente re-
exploram áreas da prancha de teste previamente exploradas, 
podem igualmente obter índices baixos em função do maior 

tempo despendido para a execução da tarefa, a despeito de 
cometerem menos erros14,19. 

Analisando-se o desempenho absoluto (dados puros sem 
atribuição de índices) de meninas e meninos, observou-se que 
as meninas tiveram menor média tanto do tempo para a 
execução da tarefa quanto do número de erros cometidos, as 
duas variáveis sugeridas para a avaliação, indicando melhor 
desempenho. Ao mesmo tempo, a análise dos índices de 
desempenho veio confirmar e realçar essas diferenças entre 
meninos e meninas. A análise de rendimento na relação 
número de erros/acertos de meninos e meninas forneceu 
resultados semelhantes aos da análise dos dados puros. 
Entretanto, a análise dos índices de tempo evidenciou 
desempenho ainda melhor das meninas em relação aos 
meninos do que a análise feita com os valores absolutos de 
tempo. Essas duas diferenças tomadas em conjunto, 
integrando tempo e erros, permitiram constatar desempenho 
geral das meninas nitidamente superior ao dos meninos. 

Isso é importante, pois permite inferir que as meninas 
conseguem executar a tarefa de exploração visual da prancha 
de teste com maior precisão e eficiência, tanto na qualidade 
(número de acertos) quanto na velocidade dessa exploração 
(tempo para completar a tarefa). A avaliação das diferenças 
estatísticas dos índices permite excluir a possibilidade de ter 
havido predomínio de comportamento impulsivo entre as 
meninas, que seria caracterizado pelo baixo tempo de 
execução, mas que seria acompanhado de maior número de 
erros. Também permite descartar a possibilidade de ter havido 
predomínio de comportamento compulsivo ou perseverante 
por parte dos meninos, que seria caracterizado pelo maior 
tempo de execução das tarefas, sem ser acompanhado de 
menor número de erros. 

Em revisão sobre o desenvolvimento das habilidades 
visuais, Trick e Enns20 são categóricos ao afirmar que as 
tarefas de exploração visual são ferramentas importantes no 
estudo da atenção, e lembram que existem muitas evidências 
de que a performance da exploração visual melhora 
sensivelmente durante a infância. Segundo eles, três 
tendências observadas ao longo da vida podem ser 
ressaltadas da literatura. Primeiro, a linha basal do tempo de 
exploração visual de adultos na idade universitária é 
geralmente mais rápida do que a de crianças ou de idosos. 
Segundo, e isso é de grande interesse, não existem relatos de 
diferenças relacionadas à idade quanto às características 
desse processo de exploração visual. Terceiro, as diferenças 
acentuadas, relacionadas à idade, na exploração visual de 
alvos simultâneos mostram que idosos, invariavelmente, 
apresentam rendimento pior do que adultos jovens em 
situações em que os alvos são definidos por mais de uma 
característica ou por relações espaciais. 

Wasserman et al.21 realizaram experimento para investigar 
e elucidar os processos qualitativos e as estratégias usadas 
para completar a exploração visual e tarefas de cancelamento 
de lápis e papel em crianças normais. Nesse experimento, 87 
crianças com idade entre três e 12 anos foram avaliadas em 
teste de cancelamento com lápis e papel, contendo estímulos 
de figuras com base em um arranjo semirrandômico em uma 
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folha formato carta (11” x 14”) em orientação paisagem. Os 
estímulos-alvo e distratores foram igualmente balanceados por 
cada hemicampo visual da prancha. O experimento foi 
conduzido de tal forma que permitia avaliar o progresso 
espacial da exploração visual das crianças. Os resultados 
indicaram que uma precisão “quase perfeita” era alcançada 
pelas crianças com sete anos de idade, enquanto que a 
velocidade e eficiência da performance continuaram 
aumentando ao longo da adolescência. O local de início da 
exploração visual na prancha de teste foi se tornando 
progressivamente mais diferenciado com a idade, e a 
tendência a iniciar essa exploração no hemi-espaço esquerdo 
se tornou mais pronunciada em crianças entre nove e dez 
anos de idade. Em todas as idades avaliadas, a maioria das 
crianças iniciava a exploração na parte superior da folha de 
teste. Entretanto, essa exploração era bastante dispersa; ela 
se tornava sistemática ou parcialmente sistemática em torno 
dos sete anos de idade. 

Geldmacher14 elaborou quatro variantes do teste de 
cancelamento com lápis e papel com distribuição randômica 
das letras-alvo. Duas dessas variantes utilizavam como alvo a 
letra “I” (dez ocorrências) e 40 ou 90 ocorrências da letra “L” 
como distratores, e duas variantes com a letra “O” como alvo e 
também 40 ou 90 ocorrências da letra “L” como distratores. 
Utilizando essas quatro variantes do teste, avaliou e comparou 
o desempenho de 19 mulheres e 13 homens adultos jovens 
(19 a 41 anos). Os resultados do grupo como um todo (n = 32) 
mostraram que o maior número de erros por omissão ocorreu 
nos testes que utilizavam a combinação “I" x "L” como alvos e 
distratores, tanto com 40 quanto com 90 distratores. Na outra 
combinação alvo/distrator “O" x "L”, não se observaram erros 
por omissão. Em nenhum dos experimentos ocorreram erros 
por comissão, revelando, neste caso, um resultado 
semelhante ao encontrado em nosso experimento.  

Importante nesses experimentos de Geldmacher é que nos 
dois testes, nos quais o grau de dificuldade para discriminar 
alvos de distratores (O x L) foi considerado baixo, não houve 
diferença no desempenho independentemente do número de 
distratores (40 ou 90). Nos testes em que se utilizou o “I “ 
como alvo, o desempenho foi significativamente menor na 
tarefa com 90 distratores do que na tarefa com 40 distratores. 
Além disso, os escores (rendimento) foram maiores nos testes 
em que se utilizou como alvo a letra “O". Finalmente, em 
nenhum dos experimentos se observaram diferenças no 
rendimento de homens e mulheres, independentemente do 
grau de dificuldade da tarefa. 

Dessa forma, esses achados de Geldmacher14 indicam que 
nem todos os relatos de desempenho em tarefas de 
cancelamento podem ser considerados equivalentes. O autor 
lembra que, no teste de cancelamento de estrelas, largamente 
utilizado, tem que se processar conscientemente (processo 
ativo) tanto os alvos quanto os distratores, pois ambos são 
estrelas e diferem somente quanto ao tamanho. Já os testes 
que utilizam palavras e letras podem ser processados mais 
automaticamente. Dessa forma, afirma o autor, os resultados 
dessas tarefas devem ser interpretados de forma diferente. 

De acordo com McGivern et al.22, as razões para as 

diferenças de sexo nos processos cognitivos e do compor-
tamento social do ser humano parecem envolver influências 
culturais e biológicas. Embora existam claras evidências 
mostrando a contribuição ambiental para as diferenças 
relacionadas ao gênero, existe também uma quantidade 
substancial de literatura apontando também para um papel 
organizacional dos hormônios sexuais12,23 no desenvolvimento 
neurobiológico das habilidades cognitivas, tais como comporta-
mento espacial e reatividade emocional. Além disso, prosse-
guem McGivern et al.22, os hormônios gonadais e adrenais 
exercem influência nos limiares sensoriais dos adultos, 
sugerindo a possibilidade de que as diferenças entre os sexos 
nos níveis circulantes desses hormônios durante os estágios 
iniciais do desenvolvimento ou, talvez, durante a idade adulta 
podem estar interferindo nas diferenças de gênero quanto à 
atenção visual.  

Para Halpern3, as diferenças entre homens e mulheres 
relacionadas à inteligência estão entre os temas politicamente 
mais voláteis dentro da psicologia contemporânea. Não existe 
um único achado que tenha consenso, afirma a autora; 
entretanto, as conclusões de muitos estudos sugerem que as 
mulheres, como grupo, apresentam melhor desempenho em 
tarefas que suscitam acesso rápido e uso de informações 
fonológica e semântica da memória de longo prazo, na produ-
ção e compreensão de prosa complexa, habilidades motoras 
finas e velocidade de percepção. Por outro lado, continua 
Halpern3, os homens, no geral, saem-se melhor em tarefas que 
exigem memória de trabalho para transformação visoespacial, 
habilidades motoras em movimentos intencionais, respostas 
espaço-temporais, raciocínio contínuo, especialmente no 
domínio da matemática abstrata e raciocínio científico. 

Ainda para Halpern3, talvez a conclusão mais importante 
de todos os experimentos visando avaliar as diferenças entre 
homens e mulheres seja a de que o cérebro permanece 
plástico ao longo de toda a vida. Isso significa que é alterado 
em resposta às experiências mesmo em idade mais avançada. 
O legado gratuito de nossa geração para a próxima é a 
expectativa de que o aprendizado seja atividade ao longo da 
vida que depende de nossas habilidades e interesse. O fato de 
que as mulheres e os homens geralmente diferem em algumas 
habilidades não deve ser usado para restringir as escolhas 
individuais. Finalmente, conclui Halpern, afirmações que se 
fazem hoje sobre as diferenças entre sexos podem ser 
radicalmente mudadas no futuro. 

Leveroni et al.24 afirmam que existe um consenso geral de 
que fatores ambientais exercem algum papel no 
desenvolvimento de diferenças cognitivas entre os sexos 
(mesmo entre aqueles pesquisadores que também acreditam 
que a biologia é importante), mas sabemos muito pouco sobre 
quais aspectos do ambiente seriam importantes. A existência 
de diferenças sexuais “ambientais” não significa, automa-
ticamente, que essa diferença seja socialmente imposta ou 
que venha a provocar mais tardiamente diferenças entre os 
gêneros no desenvolvimento cognitivo. 

O assunto é tão controverso que, em 1996, a revista 
Learning and Individual Differences editou um Número 
Especial (v.8, n.1, 1996), exclusivamente com artigos sobre as 



 

���������	��
�����������������������������**

diferenças intersexuais em habilidades espaciais e cognição, 
com a publicação de oito artigos de grupos diferentes nos 
quais se percebem muitos pontos de discordância. Entretanto, 
novamente, a interação biológica e ambiental aparece como 
fator determinante dessas diferenças25. Mesmo nessa 
concordância, Casey25 alerta que, embora a maioria dos 
artigos se refira a essa interação, falta neles uma abordagem 
investigando como ocorre essa interação. Para a autora, está 
claro que nem somente os fatores biológicos nem os 
ambientais por si só são responsáveis por essas diferenças. E, 
muito importante também, e que pôde ser observado nos 
nossos resultados, é que existe uma sobreposição entre 
homens e mulheres quanto ao seu desempenho, ou seja, há 
mulheres que desempenham melhor do que alguns homens 
tarefas em que os homens se sairiam melhor, e vice-versa.  

Feingold26 lembra que as pesquisas sobre as diferenças 
cognitivas entre homens e mulheres geralmente são focadas 
em dois objetivos principais: a existência em si das diferenças 
entre gênero e suas causas. Os pesquisadores, prossegue 
Feingold26, que olham para as diferenças em si, geralmente o 
fazem por meio de meta-análise ou da aplicação de testes 
padronizados. Os pesquisadores que investigam as causas 
partem do pressuposto de que as diferenças de fato existem, e 
levantam a questão: “Por que as diferenças estão lá?”. Para 
Feingold26, é surpreendente que não exista nenhuma 
contribuição de investigações interculturais para a avaliação 
das diferenças entre gêneros. Trata-se de um tipo de 
investigação que tem sido muito utilizado no estudo do 
desenvolvimento em uma perspectiva evolucionária e que, 
assim, poderia fornecer respostas importantes na avaliação 
das diferenças cognitivas entre homens e mulheres. 

A investigação do desenvolvimento dos processos cogni-
tivos em crianças deve servir para o estudo das diferenças entre 
os gêneros, conforme recomenda Geary27, para quem as 
habilidades cognitivas são conceituadas como primariamente 
biológicas ou secundariamente biológicas. As habilidades 
cognitivas primariamente biológicas são aquelas que têm sido 
diretamente modeladas por pressões evolutivas, isto é, por meio 
de uma seleção natural ou sexual. As habilidades primárias, 
como por exemplo a linguagem, existem em todas as culturas e 
parecem ser estruturadas por arquitetura neurobiológica que é 
desenvolvida para processar informação de um domínio 
específico (sons da linguagem) em um contexto natural, isto é, 
durante as brincadeiras de criança ou atividades sociais. As 
habilidades biologicamente secundárias, ao contrário, tendem a 
ser encontradas somente em sociedades tecnologicamente 
complexas e se desenvolvem largamente em um contexto não 
natural, isto é, a escola. A leitura poderia ser um exemplo de 
uma habilidade cognitiva secundária. 

Geary27 argumenta que existem várias implicações 
importantes dessas diferenças na hora de se interpretarem as 
diferenças cognitivas entre gêneros. A primeira diz respeito a 
se a habilidade em questão representa um domínio primário 
ou secundário. Dessa forma, os achados de que as mulheres 
são tipicamente melhores, como grupo, do que os homens em 
medidas de fluência da linguagem (produção da fala) 
provavelmente se refiram a uma diferença primária. Visto de 

uma forma diferente, existe razão para suspeitar que a seleção 
sexual, amplamente definida, tenha resultado em maior 
elaboração de muitos sistemas sócio-cognitivos (por exemplo: 
linguagem, leitura de expressão facial não verbal) nas 
mulheres do que nos homens, e as diferenças sexuais 
favorecendo as mulheres em fluência verbal seria, assim, uma 
manifestação dessas diferenças. Nessa perspectiva, a 
aparente contradição de que as mulheres são frequentemente 
melhores em fluência verbal, e os homens o são na maioria 
das vezes em testes de analogia verbal, pode ser resultado 
dessas duas classes diferentes de habilidade verbal: a 
primeira, uma habilidade primária, e a segunda, uma 
habilidade secundária. 

Para concluir, cabem os questionamentos de Hyde28. 
Primeiro, por que investigar diferenças de gênero? Isto é, por 
que focalizar as diferenças de gênero nas habilidades 
cognitivas? Quando estamos tentando entender as diferenças 
individuais no desempenho em tarefas, por que focar no sexo, 
mais do que em alternativas como status sócio-econômico, 
raça, lateralidade e tantos outros? Os cientistas assumem 
como fato que as diferenças existem e que são importantes, e 
que, em face disso, é científica e socialmente importante focar 
nessas diferenças. 

Finalmente o segundo questionamento de Hyde28. Os 
experimentos em que se investigaram as diferenças entre os 
sexos no desempenho de diferentes tarefas correm o risco de 
considerar somente o aspecto intergênero, ignorando as 
variabilidades intragênero. Segundo a autora, as diferenças 
entre gêneros em diferentes tarefas, na maioria das vezes, 
não ultrapassam 5% da variância observada nos testes de 
habilidades cognitivas. Entretanto, a análise das diferenças 
dentro de um mesmo grupo mostra que, muitas vezes, elas 
são maiores do que entre grupos. 

Os resultados por nós encontrados são inegáveis: dadas 
as condições experimentais deste estudo, as meninas foram 
nitidamente superiores aos meninos. Entretanto, vimos várias 
exceções localizadas, com meninos superando meninas tanto 
no tempo de execução como no número de omissões. 

Dessa forma, ao se analisarem os nossos resultados, 
caberia, então, mais do que olhar para as diferenças 
observadas entre meninos e meninas, investigar por que em 
um grupo de meninos e meninas, todos considerados com 
comportamento e desenvolvimento normais, houve crianças, 
de ambos os sexos, com alto índice de erros (meninas com 15 
e 23 erros; meninos com 32 e 21 erros, por exemplo) assim 
como com tempo tão prolongado para a execução da tarefa 
(duas meninas com tempo de execução de 180 segundos ou 
mais; três meninos com tempo de execução superior a 200 
segundos). 
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RESUMO 

DESEMPENHO DE MENINOS E MENINAS EM ATIVIDADE PRÁXICA CONSTRUTIVA: Esse estudo teve como objetivo avaliar o tempo de 
desempenho de meninos e meninas em uma atividade práxica construtiva. As variáveis analisadas foram: tempo total de duração da tarefa, 
tempo de planejamento ou reação, a peça e o lado do brinquedo escolhidos para iniciar a tarefa e a conclusão da tarefa. Foram avaliadas 58 
crianças de 8-9 anos (28 meninos e 30 meninas), dos quais 52 eram destros e seis canhotos (três de cada sexo), sem história prévia de lesão 
cerebral. Todas as crianças responderam a um questionário, realizaram uma atividade de leitura e de desenho de uma casa e, posteriormen-
te, realizaram a tarefa proposta, que consistiu da construção de uma casa exatamente igual à do modelo oferecido previamente. Para iniciar a 
tarefa a criança deveria disparar o cronômetro e, então, poderia mexer nas peças e no modelo. Quando a criança considerava ter terminado a 
tarefa ela própria apertava o cronômetro. Dos 58 participantes avaliados, apenas 24% realizaram a tarefa corretamente (50% do sexo femini-
no e 50% do sexo masculino), 64% realizaram a tarefa, porém de modo incorreto, e 12% desistiram e não finalizaram a tarefa. Os dados ana-
lisados não evidenciaram diferenças entre meninos e meninas em nenhuma das variáveis estudadas. 
Descritores: Gêneros, Praxias, Praxia construtiva, Desenvolvimento infantil. 


