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Estudos mostram que um estímulo v�sual pode fac�l�tar a 
efic�ênc�a, prec�são e veloc�dade com que o s�stema perceptual 
�dent�fica e processa a �nformação receb�da (Greene, Easton & 
Lashell, 2001; Stenberg, Radeborg & Hedman, 1995). Além d�sso, 
figuras são ut�l�zadas, a fim de comparar o efe�to dos estímulos v�-
sual e verbal e correlac�onar com a local�zação de lesões cerebra�s 
(Allegr�, Harr�s, Serrano & Delavald, 2001; Yetk�n, Rosenberg, 
We�ner, Purdy & Cullum, 2006). Também observa-se que estímu-
los p�ctor�a�s poss�b�l�tam a compreensão do func�onamento dos 
processos mnemôn�cos como a aqu�s�ção, cod�ficação e evocação 
(Degenszajn, Caramell�, Ca�xeta & N�tr�n�, 2001). 

Testes com figuras em preto e branco, de objetos e an�ma�s, 
de faces conhec�das ou desconhec�das, são freqüentemente ut�l�-
zados para aval�ação da memór�a explíc�ta (Ballesteros, Reales, 
Garc�a & Carrasco, 2006) e �mplíc�ta (Zago, Fenske, Am�noff 
& Mart�nos, 2005). F�guras de pa�sagens, pessoas mut�ladas e 
de cr�anças, por serem reconhec�das como estímulos agradáve�s 
ou desagradáve�s, são �nd�cadas para aval�ação da memór�a 

emoc�onal (Abr�squeta-Gomez, Ueta, Ol�ve�ra, Bertolucc� & 
Bueno, 1998; Arntz, De Groot & K�ndt, 2005). Entretanto, a 
real�zação desses testes é preced�da por um processo de val�da-
ção das figuras. No Bras�l, Pompé�a, M�randa e Bueno (2001) 
val�daram, quanto a nomeação, fam�l�ar�dade e complex�dade 
v�sual, 400 figuras de an�ma�s e objetos, ret�radas do estudo 
or�g�nal de Snodgrass e Vanderwart (1980), obtendo índ�ces 
sat�sfatór�os de confiab�l�dade e val�dade ao ser comparado com 
estudos �nternac�ona�s (Pompé�a, M�randa & Bueno, 2003). 

Pesqu�sas têm mostrado que a ut�l�zação de figuras de ações 
pode ser �mportante na aval�ação neurops�cológ�ca de pac�entes 
com lesões cerebra�s, a fim de ser estabelec�do o perfil neurops�-
cológ�co e a correlação com a local�zação das lesões, entretanto, 
resultados são a�nda controversos. No estudo com a Doença de 
Alzhe�mer, pac�entes responderam ma�s ráp�do e fizeram menos 
erros na nomeação de figuras de objetos (substant�vos) do que 
de figuras de ações (verbos) (Druks & cols., 2006). Por outro 
lado, estudos têm encontrado que a nomeação de verbos é ma�s 
compromet�da do que a de substant�vos, suger�ndo que verbos 
são semant�camente ma�s complexos (K�m & Thompson, 2004; 
Rob�nson, Grossman, Wh�te-Dev�ne & D’Espos�to, 1996). 

Os resultados encontrados vêm �nd�cando que a nomeação 
de figuras pode ser selet�vamente compromet�da após lesão ce-
rebral se o córtex ou as conexões envolv�das no processamento 
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de um atr�buto crít�co dos conce�tos representados pelas figuras 
são afetados (Lu & cols., 2002). Segundo Warr�ngton e Shall�ce 
(1984), o atr�buto de figuras representando co�sas v�vas (an�ma�s, 
frutas, vegeta�s e flores) é a forma v�sual e de co�sas não-v�vas 
(ferramentas, utensíl�os de coz�nha, móve�s e �tens de transporte) 
é a sua função. Outros d�ferentes atr�butos podem ser relevantes 
para a representação de figuras �nclu�ndo cor, mov�mento, fa�xa 
de �nteração e modal�dades sensor�a�s (Lu & cols., 2002). 

Os achados da aval�ação d�agnóst�ca estão d�retamente 
relac�onados com a programação da �ntervenção terapêut�ca. 
Estudos já relataram que o programa de tratamento deve 
pr�or�zar as tarefas genér�cas no lugar das ações específicas, 
sendo ass�m, adequado adotar uma abordagem d�rec�onada 
para as at�v�dades func�ona�s, em tarefas e hab�l�dades que 
possam ser d�retamente apl�cadas no d�a-a-d�a (Abr�sque-
ta-Gomez & cols., 2004; Áv�la, 2003). Uma seqüênc�a de 
mov�mentos aprend�dos pode ser ma�s fortemente assoc�ada 
com a apresentação de figuras de objetos pessoa�s fam�l�ares 
usados rot�ne�ramente pelos pac�entes com demênc�a do que 
de objetos não-fam�l�ares, o que tem contr�buído para o pla-
nejamento do tratamento (G�ovannett� & cols., 2006). 

Na l�teratura, não foram encontrados estudos com figuras 
específicas de at�v�dades func�ona�s, como as at�v�dades bás�-
cas da v�da d�ár�a (ABVDs) e as at�v�dades �nstrumenta�s de 
v�da d�ár�a (AIVDs). As ABVDs d�zem respe�to aos cu�dados 
pessoa�s da v�da d�ár�a, como al�mentar-se, vest�r-se, fazer 
h�g�ene e mover-se. As AIVDs são hab�l�dades ma�s avança-
das e cons�deradas como determ�nantes para a �ndependênc�a 
do �nd�víduo na comun�dade, como coz�nhar, fazer compras, 
executar tarefas domést�cas, d�r�g�r, entre outras (Alme�da & 
N�tr�n�, 1995). Essas at�v�dades são real�zadas com bastante fre-
qüênc�a no d�a-a-d�a e ao longo da h�stór�a de v�da do �nd�víduo. 
A fam�l�ar�dade pré-mórb�da com um conce�to é cons�derada um 
pred�tor benéfico do desempenho de pac�entes com demênc�a 
semânt�ca (Rogers, Patterson & Graham, 2007). A anál�se de 
efe�tos de percepção de categor�a semânt�ca na representação 
�nterna cerebral demonstrou que verbos produzem ma�s d�st�nta 
representação �nterna por causa de seu envolv�mento ma�s d�reto 
com as ações motoras (Cangelos� & Harnad, 2000). 

Pelos dados da l�teratura, ut�l�zando figuras de ações relac�o-
nadas com o desempenho motor, é possível supor que o uso de 
figuras de at�v�dades func�ona�s possa determ�nar a hab�l�dade 
para coordenar mentalmente, man�pular uma d�vers�ficada fa�xa 
de �nformações que pode estar assoc�ada com a at�v�dade apre-
sentada e contr�bu�r para ma�or representação �nterna cerebral. 
Dessa forma, sent�u-se a necess�dade de real�zar um estudo 
com o objet�vo de val�dar um conjunto de figuras de at�v�dades 
func�ona�s, quanto à nomeação e à fam�l�ar�dade, comparando 
com figuras de objetos/an�ma�s, entre cr�anças e adultos jovens, a 
fim de que essas figuras possam ser ut�l�zadas em estudos poste-
r�ores, v�sando fac�l�tar a recuperação das hab�l�dades func�ona�s 
de pac�entes com compromet�mento cogn�t�vo-motor.

Método
Amostra

Part�c�param 26 estudantes de uma ent�dade part�cular do 
ens�no fundamental entre 5 e 7 anos de �dade (o�to men�nos e 18 
men�nas) e 24 estudantes de uma ent�dade do ens�no super�or 
entre 18 e 25 anos (c�nco homens e 19 mulheres). Foram ex-

cluídos os �nd�víduos que faz�am uso de med�cação ou t�nham 
alguma patolog�a. O termo de consent�mento fo� ass�nado pelos 
pa�s das cr�anças e pelos estudantes un�vers�tár�os e o estudo 
recebeu a aprovação do Com�tê de Ét�ca em Pesqu�sa.

Procedimentos

Foram selec�onadas do CorelDRAW noventa figuras color�-
das, 45 de at�v�dades func�ona�s (F�gura 1), que representavam 
ABVDs e AIVDs, e 45 de objetos/an�ma�s (F�gura 2). As figuras 
foram nomeadas prev�amente, �mpressas em cartões de 7 x 7cm, 
m�sturadas aleator�amente e em segu�da apresentadas uma de 
cada vez. Durante a apresentação, os �nd�víduos faz�am a nome-
ação das figuras (sem saberem a nomeação dada anter�ormente) 
e determ�navam o grau de fam�l�ar�dade (1– pouco fam�l�ar; 3 
– méd�o; 5 – mu�to fam�l�ar). Duas sessões de apresentação 
foram real�zadas pelo mesmo exam�nador num �ntervalo de do�s 
d�as. Foram dadas �nstruções para que a nomeação das figuras de 
at�v�dades func�ona�s fosse real�zada com base na ação expressa 
na figura, para �sso quest�onou-se: O que está acontecendo nessa 
figura? Que nome você dá para ela? Para aval�ar a fam�l�ar�dade, 
perguntou-se aos part�c�pantes: Quanto essa figura é fam�l�ar 
para você, pouco (1), méd�o (3) ou mu�to (5)? 

Após a coleta, foram obt�das as segu�ntes med�das:
a) Concordânc�a de nomeação: percentual de �nd�víduos 

que fizeram a nomeação de acordo com o nome or�g�nal. Para 
as figuras de at�v�dades func�ona�s, cons�derou-se como con-
cordante o nome que representava uma ação correspondente 
a at�v�dade apresentada na figura, �ndependentemente se o 
verbo ut�l�zado fosse d�ferente. Ex: part�ndo carne = cortan-
do carne. Fo� class�ficado como sat�sfatór�o o percentual de 
concordânc�a ac�ma de 50%. 

b) Confiab�l�dade teste-reteste: índ�ce de correlação entre 
os do�s testes quanto a concordânc�a de nomeação e ao grau 
de fam�l�ar�dade. 

c) Nome freqüente: nomeação que obteve ma�or freqü-
ênc�a percentual para os adultos e cr�anças. Quando houve 
desacordo, fo� real�zado um julgamento para estabelecer a 
nomeação ma�s adequada. 

d) Fam�l�ar�dade: grau de fam�l�ar�dade com a ação ou 
objeto e an�mal mostrados nas figuras. 

Assistindo televisão Bebendo água Pescando

1

Figura 1. Apresentação de três figuras de at�v�dades func�ona�s ut�l�zadas 
no estudo, representando at�v�dades bás�cas e �nstrumenta�s da v�da d�ár�a 
(or�g�nal color�do).

Televisão Copo Peixe

Figura 2. Apresentação de três figuras de objetos/an�ma�s ut�l�zadas no 
estudo (or�g�nal color�do).
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Todos os proced�mentos foram baseados no estudo de 
Pompé�a e cols. (2001), ass�m como no estudo de Cycow�cz, 
Fr�edman, Snodgrass e Duff. (2001).

Análise de dados

Os dados foram anal�sados pelo programa SPSS 12.0 0 
(Statistical Package for the Social Science), atr�bu�ndo-se o 
nível de s�gn�ficânc�a de 5%. A comparação da freqüênc�a 
de concordânc�a entre a nomeação prév�a das figuras e a 
estabelec�da pelos part�c�pantes fo� ver�ficada pelo teste Qu�-
quadrado. A confiab�l�dade teste-reteste quanto à nomeação 
fo� anal�sada pelo Índ�ce de Kappa e para a fam�l�ar�dade 
pelo teste de correlação de Spearman. As d�ferenças entre 
cr�anças e adultos quanto ao grau de fam�l�ar�dade foram 
ver�ficadas pelo teste de Mann-Wh�tney e quanto ao t�po de 
figura pelo teste de W�lcoxon. 

Resultados

Concordância de nomeação

Para as cr�anças, a freqüênc�a percentual de concordânc�a 
de nomeação no pr�me�ro teste fo� em méd�a 74% para as 
figuras de at�v�dades func�ona�s e 85% para as figuras de 
objetos/an�ma�s e, no segundo teste, fo� de 75% e 88%, res-
pect�vamente. Nos adultos jovens, observou-se no pr�me�ro 
teste uma concordânc�a de 84% nas figuras de at�v�dades 
func�ona�s e de 97% nas figuras de objetos/an�ma�s e, no se-
gundo teste, fo� de 87% e 99%, respect�vamente. No pr�me�ro 
teste, não foram encontradas d�ferenças s�gn�ficat�vas entre 
cr�anças e adultos quanto à freqüênc�a de concordânc�a de 
nomeação nas figuras de at�v�dades func�ona�s (p=0,392) e de 
objetos/an�ma�s (p=0,149), ass�m como no segundo teste (at�-
v�dades func�ona�s: p=0,288 e de objetos/an�ma�s: p=0,619). 
Para as cr�anças, não se ver�ficou d�ferença nos percentua�s 
entre os testes (at�v�dades func�ona�s: p=0,936; objetos/an�-
ma�s: p=0,758), como também para os adultos (at�v�dades 
func�ona�s: p=0,765; objetos/an�ma�s: p=0,619). 

Concordânc�a ma�or do que 50% fo� encontrada para a 
ma�or�a das figuras. Índ�ces �gual ou aba�xo de 50% foram 
encontrados no pr�me�ro teste em três figuras de at�v�dades 
func�ona�s para as cr�anças (“andando de ôn�bus”, “arran-
cando dente” e “d�g�tando no computador”) e em três para 
os adultos (“andando de ôn�bus”, “arrancando dente” e “cu�-
dando de cr�ança”). Além de c�nco figuras de objetos/an�mas 
(“asp�rador”, “barbeador”, “churrasque�ra”, “s�nuca” e “tape-
te”) para as cr�anças e em uma figura para os adultos (“chur-
rasque�ra”). No segundo teste, observou-se para as cr�anças 
em duas figuras de at�v�dades func�ona�s (“arrancando dente” 
e “d�g�tando no computador”) e para os adultos nas mesmas 
figuras do pr�me�ro teste. Para as figuras de objetos/an�mas, 
apenas as cr�anças apresentaram esses índ�ces em três figuras 
(“asp�rador”, “churrasque�ra” e “s�nuca”) (Tabelas 1 e 2). 

Do total de figuras para os adultos, o�to de at�v�dades 
func�ona�s e 32 de objetos/an�ma�s no pr�me�ro teste e 18 e 
41 figuras, respect�vamente, no segundo teste, apresentaram 
100% de concordânc�a, ou seja, os nomes atr�buídos concor-
daram com a ação ou o objeto/an�mal apresentados na figura. 
Para as cr�anças, os resultados foram semelhantes entre os 

do�s testes, somente houve concordânc�a de 100% em 13 de 
objetos/an�ma�s (Tabelas 1 e 2). 

Confiabilidade teste-reteste

O índ�ce de Kappa mostrou correlação s�gn�ficat�va da 
nomeação entre os do�s testes em 37 figuras de at�v�dades 
func�ona�s e 36 figuras de objetos/an�ma�s para as cr�anças e 
em 37 figuras de at�v�dades func�ona�s e para todas as figuras 
de objetos/an�ma�s nos adultos (Tabela 3). Quanto à fam�l�a-
r�dade, ver�ficou-se correlação s�gn�ficat�va, com os adultos 
apresentando ma�ores coefic�entes tanto para as figuras de 
at�v�dades func�ona�s (cr�ança: R=0,31, p=0,001; adulto: 
R=0,73, p=0.001) quanto para as figuras de objetos/an�ma�s 
(cr�ança: R=0,51, p=0,001; adulto: R= 0,78, p=0,001).

Nome freqüente

Em algumas figuras, fo� possível observar nomeações se-
melhantes às estabelec�das anter�ormente, ocorrendo apenas 
mudança nos verbos, porém estes apresentavam o mesmo 
s�gn�ficado. A figura “falando ao telefone” fo� nomeada ma�s 
freqüentemente como “atendendo telefone”, ass�m como 
“part�ndo carne” que fo� chamada como “cortando carne”, 
“andando de ôn�bus” ficou “passeando de ôn�bus”, “cu�dando 
de cr�ança” como “segurando o bebê”, “tomando mamade�ra” 
fo� chamada ma�s de “dando mamade�ra” e “d�r�g�ndo moto” 
como “andando de moto”. 

Alguns nomes mostraram abrev�ação em relação aos nomes 
anter�ores, como “d�g�tando no computador”, que ficou somente 
“d�g�tando”, “d�r�g�ndo carro” como “d�r�g�ndo” e “espanando 
móve�s” como “espanando”. Por outro lado, nomes pequenos 
receberam espec�ficações como “plantando” que ficou “plantan-
do flores” e, nas figuras de objetos, “copo” que fo� espec�ficada 
como “copo de suco” e “asp�rador” como “asp�rador de pó”, 
porém estes últ�mos nomes não foram os ma�s freqüentes.

Vár�as �nterpretações foram observadas em algumas figu-
ras. A figura “passando o asp�rador” recebeu nomeações como 
“l�mpando a casa” e “t�rando a suje�ra”, porém o nome ma�s 
freqüente fo� “l�mpando o chão” e a figura “arrancando dente” 
fo� chamada de “fazendo uma consulta”, mas a nomeação ma�s 
freqüente fo� “�ndo ao dent�sta”. Todos os nomes das figuras 
cons�derados ma�s freqüentes encontram-se nas Tabelas 1 e 2.

Familiaridade

Observou-se d�ferença entre adultos e cr�anças quanto ao 
grau de fam�l�ar�dade, nas figuras de at�v�dades func�ona�s 
(p<0,001) e de objetos/an�ma�s (p<0,01), com as cr�anças apre-
sentando escores ma�ores do que os adultos em ambos os t�pos de 
figuras. Fo� ver�ficado que as figuras de objetos/an�ma�s t�veram 
escore ma�or do que as figuras de at�v�dades func�ona�s, tanto 
para as cr�anças (p<0,0001) quanto para os adultos (p=0,01).

Discussão

No estudo, fo� encontrada concordânc�a sat�sfatór�a de 
nomeação para os do�s t�pos de figuras, os do�s testes real�-
zados e para ambos os grupos estudados. O índ�ce de Kappa 
confirmou o nível ace�tável de confiab�l�dade teste-reteste 
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para a nomeação. As figuras de at�v�dades func�ona�s foram 
ma�s d�fíce�s de serem nomeadas, houve uma freqüênc�a 
ma�or de nomes, d�ferentes verbos foram ut�l�zados e os 
part�c�pantes nomearam com ma�s detalhes como em “apa-
gando fogo”, que fo� nomeada como “homem t�rando fogo 
do préd�o”, e a figura “fazendo churrasco” como “fazendo 
churrasco de sals�cha”. Segundo estudo anter�or, esse t�po 

de figura ex�ge ma�s atenção, percepção, d�scr�m�nação dos 
elementos �ncluídos na ação, bem como de conteúdos da me-
mór�a de longo-prazo (Szekely & cols., 2005). Outro aspecto 
�mportante de ser anal�sado é que todas as figuras de ações 
envolvem ao menos uma pessoa, an�mal ou objeto, e mu�tas 
delas envolvem do�s ou ma�s protagon�stas e �sso é necessár�o 
para produz�r s�gn�ficados relac�ona�s, além d�sso, ex�ste uma 

Tabela 1. Percentua�s de concordânc�a entre a nomeação prév�a e a estabelec�da por cr�anças e adultos para as figuras de at�v�dades func�ona�s no pr�me�ro 
e segundo testes e nome ma�s freqüente apresentado por ambos os grupos.

FIGURA TESTE 1 TESTE 2 NOME FREQÜENTE

Criança Adulto Criança Adulto

Aguando plantas 75 96 76 100 Aguando plantas

Andando de cavalo 62 79 54 63 Andando de cavalo

Andando de b�c�cleta 69 58 58 67 Andando de b�c�cleta

Andando de ôn�bus 42 17 54 21 Passeando de ôn�bus

Apagando fogo 73 92 65 88 Apagando fogo

Arrancando dente 27 17 31 17 Indo ao dent�sta

Ass�st�ndo telev�são 89 100 85 100 Ass�st�ndo telev�são

Bebendo água 96 100 85 100 Bebendo água

Br�ncando de boneca 92 96 89 100 Br�ncando de boneca

Cantando 62 83 73 83 Cantando

Coz�nhando 69 92 76 96 Coz�nhando

Cu�dando de cr�ança 65 42 54 46 Segurando o bebê

D�g�tando no computador 50 75 42 71 D�g�tando

D�r�g�ndo carro 58 58 54 63 D�r�g�ndo

D�r�g�ndo moto 69 54 73 58 Andando de moto

Dorm�ndo 89 100 92 96 Dorm�ndo

Emp�nando p�pa 92 88 92 96 Soltando p�pa

Enxugando os pratos 65 88 77 92 Enxugando os pratos

Escovando os dentes 77 100 88 100 Escovando os dentes

Escrevendo 65 83 73 96 Escrevendo

Espanando móve�s 73 100 81 100 Espanando

Falando ao telefone 65 83 65 83 Atendendo telefone

Fazendo barba 81 88 89 96 Fazendo a barba

Fazendo churrasco 62 71 62 79 Fazendo churrasco

Furando a parede 73 88 77 92 Furando a parede

Jogando basquete 46 58 58 71 Jogando basquete

Jogando cartas 89 88 89 100 Jogando cartas

Jogando dados 85 88 92 100 Jogando dados

Jogando s�nuca 46 96 58 100 Jogando s�nuca

Lavando as mãos 73 88 81 96 Lavando as mãos

Lendo um l�vro 81 96 89 100 Lendo um l�vro

L�mpando o tapete 81 100 85 100 L�mpando o tapete

Part�ndo carne 85 88 81 100 Cortando carne

Passando o asp�rador 69 88 77 88 L�mpando o chão

Passando roupas 89 88 76 92 Passando roupas

Pescando 73 96 73 100 Pescando

P�ntando quadro 81 88 85 100 P�ntando quadro

Plantando 81 88 81 92 Plantando flores

Pulando corda 96 100 92 100 Pulando corda

Remando 77 79 69 96 Remando 

Tocando v�olão 73 96 73 96 Tocando v�olão

Tomando banho 89 100 96 100 Tomando banho

Tomando mamade�ra 85 83 81 92 Dando mamade�ra

Tomando sorvete 85 88 85 100 Tomando sorvete

Varrendo a casa 89 96 89 100 Varrendo a casa

Rev�sta PTP 24_3.�ndb   326 8/10/2008   00:53:49



327Psic.: Teor. e Pesq., Brasília, 2008, Vol. 24 n. 2, pp. 323-329

Figuras de Atividades Funcionais

d�ficuldade em categor�zar semant�camente figuras de ações 
(V�gl�occo, V�nson, Dam�an & Levelt, 2002).

F�cou bem ev�dente, no presente estudo, que as figuras 
de at�v�dades func�ona�s representam contextos de v�da, 
v�sto que “pulando corda” fo� d�to “br�ncando”; “l�mpando 
tapete” como “fazendo fax�na”; “d�g�tando” como “entrando 
na �nternet” e “fazendo tarefa”; “andando de b�c�cleta” como 

Tabela 2. Percentua�s de concordânc�a entre a nomeação prév�a e a estabelec�da por cr�anças e adultos para as figuras de objetos/an�ma�s no pr�me�ro e 
segundo testes e nome ma�s freqüente apresentado por ambos os grupos. 

FIGURA TESTE 1 TESTE 2 NOME FREQÜENTE

Criança Adulto Criança Adulto

Asp�rador 46 100 50 100 Asp�rador

Barbeador 50 100 69 100 Barbeador

Barco 96 100 96 100 Barco

B�c�cleta 100 100 100 100 B�c�cleta

Bola de basquete 81 92 77 100 Bola de basquete

Boneca 89 96 96 100 Boneca

Cama 100 100 100 100 Cama

Carne 81 100 85 100 Carne

Carro 100 100 100 100 Carro

Carro de bombe�ro 65 100 73 100 Carro de bombe�ro

Cartas 92 88 100 100 Cartas

Cavalo 100 100 100 100 Cavalo

Churrasque�ra 35 50 35 71 Churrasque�ra

Chuve�ro 96 100 100 100 Chuve�ro

Computador 100 100 96 100 Computador

Copo 73 75 69 75 Copo

Corda 61 96 65 100 Corda

Cr�ança 96 83 81 92 Cr�ança 

Dados 96 100 96 100 Dados

Dente 81 100 81 100 Dente

Escova de dente 96 100 100 100 Escova de dente

Ferro 77 100 92 100 Ferro

Flor 100 100 100 100 Flor

Fogão 89 100 89 100 Fogão

Furade�ra 89 96 81 100 Furade�ra

Láp�s 100 100 100 100 Láp�s

L�vro 96 100 100 100 L�vro

Mamade�ra 100 100 100 100 Mamade�ra

Mangue�ra 81 100 77 100 Mangue�ra

Mãos 96 100 100 100 Mãos

M�crofone 77 100 81 100 M�crofone

Moto 100 100 100 100 Moto

Móve�s 89 100 85 100 Móve�s

Ôn�bus 89 96 92 100 Ôn�bus

Pe�xe 100 100 100 100 Pe�xe

P�ncel 85 100 92 100 P�ncel

P�pa 100 100 100 100 P�pa

Prato 92 96 92 100 Prato

S�nuca 23 83 50 100 S�nuca

Sorvete 85 96 92 96 Sorvete

Tapete 50 100 73 100 Tapete

Telefone 100 100 100 100 Telefone

Telev�são 96 100 100 100 Telev�são

Vassoura 100 96 96 100 Vassoura

V�olão 96 100 96 100 V�olão

“andando de Calo�”. Algumas figuras apresentam compo-
nente emoc�onal como a figura “arrancando dente” que fo� 
d�to “medo de �r ao dent�sta”, a figura “tomando sorvete” fo� 
nomeada “mulher chupando sorvete e homem com �nveja 
dela”. Também pode-se observar que os part�c�pantes fizeram 
uma �nterpretação própr�a da figura, “passando asp�rador” 
como “fazendo l�mpeza ma�s fác�l”, “escrevendo” como 
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“corr�g�ndo prova” ou “fazendo as contas”, “coz�nhando” 
como “fazendo sopa”. Esses resultados mostram a poss�-
b�l�dade de explorar figuras de at�v�dades func�ona�s para 
a compreensão de d�ferentes s�tuações de v�da e ut�l�zação 
em testes neurops�cológ�cos. No estudo de Greene e cols. 
(2001), ver�ficou-se que uma figura de ação fac�l�ta tanto o 
reconhec�mento v�sual, quanto aud�t�vo, por exemplo, a figura 

de um bebê chorando pode ser �dent�ficada de forma v�sual 
e aud�t�va. No estudo de Okoch�, Takahash�, Takamuku, 
Matsuda e Takag� (2005), observou-se que figuras de ações 
fac�l�taram o entend�mento do �doso a determ�nar o grau de 
compromet�mento da capac�dade func�onal. 

As figuras de objetos e ações �nvar�avelmente d�ferem em 
suas propr�edades lex�ca�s (substant�vos e verbos, respect�-

Tabela 3. Índ�ces de concordânc�a de Kappa (p valor) quanto a nomeação entre o pr�me�ro e segundo testes, para as figuras de at�v�dades func�ona�s e de 
objetos/an�ma�s, encontrados em cr�anças e adultos.

FIGURA KAPPA FIGURA KAPPA

Atividades funcionais Criança Adulto Objetos/animais Criança Adulto

Jogando basquete 0.62 (0.01) 0.73 (0.01) Bola de basquete 0.20 (0.32) 0.62 (0.01)

Falando ao telefone 0.66 (0.01) 0.40 (0.05) Telefone a a

Lendo um l�vro 0.71 (0.01) a L�vro 0.65 (0.01) a

D�g�tando no computador 0.54 (0.01) 0.26 (0.19) Computador a a

D�r�g�ndo carro 0.46 (0.02) 0.74 (0.01) Carro a a

Cantando 0.57 (0.01) 0.70 (0.01) M�crofone 0.20 (032) a

Andando à cavalo 0.37 (0.05) 0.02 (0.90) Cavalo a a

Dorm�ndo 0.34 (0.08) a Cama a a

Escrevendo 0.64 (0.01) 0.36 (0.02) Láp�s a a

Tomando banho -0.10 (0.60) a Chuve�ro a a

Escovando os dentes 0.08 (0.65) a Escova de dente a a

Apagando fogo 0.64 (0.01) 0.78 (0.01) Carro de bombe�ro 0.64 (0.01) a

Pescando 0.80 (0.01) a Pe�xe a a

Bebendo água 0.36 (0.02) a Copo 0.34 (0.08) 0.56 (0.01)

Part�ndo carne 0.60 (0.01) a Carne 0.87 (0.01) a

Coz�nhando 0.61 (0.01) 0.65 (0.01) Fogão 1.00 (0.01) a

Aguando plantas 0.51 (0.01) a Mangue�ra 0.65 (0.01) a

Passando roupas 0.34 (0.05) 0.78 (0.01) Ferro 0.15 (0.35) a

Andando de b�c�cleta 0.76 (0.01) 0.47 (0.02) B�c�cleta a a

Jogando s�nuca 0.47 (0.01) a S�nuca 0.46 (0.01) a

Emp�nando p�pa 0.34 (0.08) -0.06 (0.76) P�pa a a

Br�ncando de boneca 0.78 (0.01) a Boneca -0.06 (0.71) a

Pulando corda 0.65 (0.01) a Corda 0.92 (0.01) a

Tomando sorvete 0.41 (0.04) a Sorvete 0.63 (0.01) 1.00 (0.01)

Fazendo churrasco 0.51 (0.01) 0.56 (0.01) Churrasque�ra 0.66 (0.01) 0.42 (0.02)

Jogando cartas 0.62 (0.01) a Cartas a a

Jogando dados 0.63 (0.01) a Dados -0.04 (0.84) a

P�ntando quadro 0.60 (0.01) a P�ncel 0.63 (0.01) a

Lavando as mãos 0.57 (0.01) 0.47 (0.01) Mãos a a

Tocando v�olão 0.78 (0.01) -0.04 (0.83) V�olão 1.00 (0.01) a

Plantando 0.51 (0.01) 0.45 (0.03) Flor a a

Fazendo barba 0.71 (0.01) 0.65 (0.01) Barbeador 0.62 (0.01) a

Varrendo a casa 0.62 (0.01) a Vassoura a a

Passando o asp�rador 0.61 (0.01) 0.24 (0.24) Asp�rador 0.31 (0.13) a

Remando 0.81 (0.01) 0.28 (0.05) Barco -0.04 (0.84) a

Enxugando pratos 0.17 (0.37) 1.00 (0.01) Prato -0.08 (0.67) a

L�mpando tapete 0.87 (0.01) a Tapete 0.39 (0.03) a

Espanando móve�s 0.42 (0.03) a Móve�s 0.51 (0.01) a

Arrancando dente 0.53 (0.01) 0.40 (0.05) Dente 1.00 (0.01) a

Furando a parede 0.78 (0.01) -0.11 (0.58) Furade�ra 0.71 (0.01) a

Andando de ôn�bus 0.16 (0.39) 0.59 (0.01) Ôn�bus 0.78 (0.01) a

Cu�dando de cr�ança 0.76 (0.01) 0.58 (0.01) Cr�ança 0.29 (0.04) 0.62 (0.01)

Tomando mamade�ra 0.87 (0.01) 0.25 (0.19) Mamade�ra a a

D�r�g�ndo moto 0.72 (0.01) 0.58 (0.01) Moto a a

Ass�st�ndo telev�são 0.84 (0.01) a Telev�são a a

a: Ind�ca concordânc�a de 100%. 
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vamente) (Szekely & cols., 2005), além d�sso, já ex�stem 
ev�dênc�as de uma d�ferenc�ação na organ�zação cerebral. 
F�guras de ações causam ma�or at�vação b�lateral nas áreas 
motoras e próx�mas à reg�ão temporal do que as figuras de 
objetos (Kable, Kan, W�lson, Thompson-Sch�ll & Chatterjee, 
2005). O córtex occ�p�to-temporal lateral contém reg�ões 
neura�s que processam d�ferentes aspectos do mov�mento, no 
que se refere à percepção de objetos se movendo no espaço 
e ao conce�to de mov�mento �mpl�cado na ação verbal, nesse 
sent�do, coordena as �nformações perceptual e conce�tual das 
ações e o córtex occ�p�to-temporal ventral está relac�onado 
com a percepção dos objetos (Kable, Lease-Spellmeyer & 
Chatterjee, 2002). 

No presente estudo, as cr�anças apresentaram ma�or 
número de nomes alternat�vos nas figuras de at�v�dades 
func�ona�s, co�nc�d�ndo com os achados de Pompé�a e cols. 
(2001), em que sugerem que as cr�anças têm d�ficuldade em 
�ntegrar adequadamente a �nformação perceptual e conce�-
tual em função de d�ferenças na capac�dade atenc�onal e de 
d�scr�m�nação (Cycow�cz & cols., 2001). No entanto, os per-
centua�s de concordânc�a encontrados �nd�cam que as figuras 
selec�onadas representam conce�tos que são conhec�dos por 
estudantes un�vers�tár�os e cr�anças. A l�teratura mostra que 
a �dade de aqu�s�ção é um �mportante pred�tor de recuperação 
de nomes em adultos norma�s. Observou-se que substant�vos 
(nomes de objetos comuns) são adqu�r�dos cedo no desen-
volv�mento, enquanto verbos pr�nc�pa�s (nomes de ações 
comuns) são raros até o vocabulár�o expand�r para aprox�ma-
damente 200 palavras, em função de que estruturas semânt�cas 
dos verbos são �nerentemente ma�s complexas. A aqu�s�ção de 
verbos e adjet�vos não pode proceder até a cr�ança ter adqu�r�do 
substant�vos sufic�entes para real�zar a pred�cação (O’Grady, 
1987). Outro aspecto �mportante é que objetos comuns são 
relat�vamente fáce�s de serem representados em desenhos, ao 
contrár�o de ações que freqüentemente são representadas em 
desenhos estát�cos (Dav�doff & Masterson, 1996). 

Quanto à fam�l�ar�dade, a confiab�l�dade teste-reteste fo� 
ma�or para os adultos, entretanto, os do�s t�pos de figuras 
foram cons�derados ma�s fam�l�ares pelas cr�anças. É possí-
vel que o caráter lúd�co, ass�m como a cor das figuras, tenha 
t�do �nfluênc�a. Cons�dera-se que representações de objetos 
são med�adas somente pela forma e detalhes da superfíc�e, 
entretanto, quando as figuras têm formas s�m�lares, a cor é 
que perm�te d�ferenc�á-las, mostrando que o reconhec�mento 
de objetos do d�a-a-d�a é fac�l�tado pela presença da �nfor-
mação da cor, sendo parte �ntegrante da representação do 
objeto juntamente com a forma e textura (Ross�on & Pourto�s, 
2004). Apesar desses aspectos, a anál�se da fam�l�ar�dade é 
uma função d�fíc�l, po�s fam�l�ar�dade é defin�da como um 
julgamento subjet�vo de quanto o �nd�víduo freqüentemente 
teve contato ou pensa sobre um certo objeto ou conce�to 
(Allegr� & cols., 2001).

Todas as comparações levam à conclusão de que a no-
meação de figuras de at�v�dades func�ona�s d�fere das figuras 
de objetos/an�ma�s e de acordo com a �dade. Elas são ma�s 
d�fíce�s de serem nomeadas, apresentam ma�or número de no-
meações e são cons�deradas menos fam�l�ares do que as figuras 
de objetos/an�ma�s. As cr�anças apresentam ma�s d�ficuldades 
em fazer nomeação, porém cons�deram essas figuras ma�s fam�-
l�ares do que os adultos. É necessár�o a�nda aval�ar se as figuras 

de at�v�dades func�ona�s que representam as ABVDs e AIVDs 
podem serv�r como um �nstrumento para pesqu�sa cogn�t�va, 
elaboração de testes de memór�a e apl�cação clín�ca.
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