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RESUMO 
 
Monteiro, R. M. (2012). Teste de atenção sustentada (TASU): estudos de validade e 
precisão. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia,  
Universidade São Francisco, Itatiba, 132 p. 

 
O construto atenção sustentada pode ser compreendido como a capacidade de dirigir e 
focalizar a atividade cognitiva para responder a estímulos específicos. Assim, caracteriza-se 
pela capacidade do indivíduo em manter sua atenção em um estímulo, ou seqüência de 
estímulos, durante o tempo necessário para executar uma tarefa contínua sem deixar que a 
fadiga e os elementos distratores interfiram no seu desempenho final. O presente trabalho 
teve como objetivo estudar as propriedades psicométricas do Teste de Atenção Sustentada - 
TASU, por meio de evidências de validade relativas à estrutura interna, à construtos 
convergentes e relacionados, assim como validade de critério (ultrapassar o limite de 
velocidade permitido e faixa etária). Ainda, foram estudados os índices de precisão do 
instrumento, realizado pelo Teste-Reteste. O TASU é constituído por 10 blocos cada um 
com 77 símbolos distratores e 23 símbolos alvo distribuídos aleatoriamente. A tarefa da 
pessoa é identificar e marcar o símbolo alvo toda vez que ele aparecer, sendo que para cada 
bloco é dado um tempo de execução. Participaram da pesquisa, para os estudos de validade, 
498 sujeitos, 4 assistentes de tráfeco (cobrador ou trocador de ônibus) e 494 motoristas de 
ônibus urbano de duas empresas de Belo Horizonte (totalizando 316 motoristas, 63,9%) e 
de uma empresa de Salvador (totalizando 180 motoristas, 36,1%), todos do sexo masculino 
e com idades entre 22 e 66 anos (M=39,44; DP=8,66). Os instrumentos aplicados foram o 
Teste de Atenção Concentrada – TEACO-FF, o Teste de Atenção Dividida e Alternada – 
TEADI e TEALT, o Teste de Atenção Sustentada – AS e o Teste de Memória de 
Reconhecimento – TEM-R. Para o estudo do Teste-Reteste os participantes foram 89 
universitários com idades entre 20 e 53 anos (M=26,15; DP=8,00), sendo 79,8% do sexo 
feminino. Os resultados mostraram que, em relação à estrutura interna do instrumento, o 
decréscimo significativo da atenção ocorreu na comparação entre a primeira folha do teste 
com a penúltima, exatamento no quinto minuto de realização da tarefa. Isso evidenciou que 
conforme esperado, teoricamente e em estudos com outros testes de atenção sustentada, 
houve um decréscimo da atenção após cinco minutos em que o sujeito estava executando a 
mesma tarefa. Quanto à relação com outros testes, o estudo comparando o TASU com o 
TEACO-FF, TEADI e AS mostrou coeficientes de correlação positivos e significativos, de 
magnitude alta, o que confere ao TASU validade convergente. Por sua vez, ao analisar a 
relação com o TEALT e TEM-R observaram-se correlações positivas e significativas de 
magnitudes consideradas moderadas, dando validade de construtos relacionados ao TASU. 
O TASU também apresentou evidência de validade de critério por meio dos registros de 
excesso de velocidade e faixa etária, já que os resultados obtidos foram satisfatórios para 
tais critérios utilizados. Por fim, ao estudar a precisão, por meio do Teste-Reteste, os 
valores encontrados foram acima de 0,80, se for considerado que as folhas para análise dos 
escores no teste serão as folhas 1 e 4 (primeira e penúltima folha do teste). Com base nos 
resultados foram obtidas evidências de validade para o TASU, não apenas em relação a sua 
estrutura interna, mas também quando relacionado a outras variáveis, principalmente 
aquelas relativas ao contexto do trânsito, como excesso de velocidade. Esse foi um dos 
diferenciais do instrumento, bem como sua amostra composta por motoristas profissionais. 
Palavras-chave: atenção sustentada, testes psicológicos, psicometria, psicologia do 
trânsito. 
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ABSTRACT 
 

Monteiro, R. M. (2012). Sustained Attention Test (TASU): validity and reliability studies. 
Doctoral Thesis, Stricto Sensu Post-Graduation in Psychology Program, São Francisco 
University, Itatiba, 132 p. 

 
The construct sustained attention can be understood as the ability to direct and focus 
cognitive activity of specific stimuli. Thus, it is characterized by the individual's ability to 
keep their attention on a stimulus, or sequence of stimuli during the time required to 
execute a continuous task without letting fatigue and distractions interfere in their final 
performance. The present research aimed to study the psychometric properties of the Teste 
de Atenção Sustentada – TASU, through the internal structure, convergent and related 
constructs and criteria validity (speeding and age). Still, we studied the levels of accuracy 
of the instrument, performed by test-retest. The TASU consist of 10 blocks each one having 
77 distractors symbols and 23 target symbols randomly distributed. The person's task is to 
identify and mark the target symbol every time it appears, and for each block is given a run-
time.The participants were, for the studies of validity, 498 subjects, 4 exchangers and 494 
urban bus drivers of two companies of Belo Horizonte (total of 316 drivers, 63.9%) and a 
company of Salvador (total of 180 drivers, 36 1%), all male and aged between 22 and 66 
years (M=39.44, SD=8.66). The instruments used were the Teste de Atenção Concentrada - 
TEACO-FF, the Teste de Atenção Dividida e Alternada - TEADI and TEALT, the Teste de 
Atenção Sustentada - AS and Teste de Memória de Reconhecimento - TEM-R. To study 
the test-retest participants were 89 university students aged between 20 and 53 years (M = 
26.15, SD = 8.00), and 79.8% were female. The results showed that, relative to the internal 
structure of the instrument, there was a significant decrease of attention in comparison from 
the first sheet with the second to last, on the fifth minute performing the task. This showed 
that, as expected, in theory and in studies with other tests of sustained attention, there was a 
decrease in attention after five minutes in which the subject was performing the same task. 
As for relations with other tests, the study compared with the TASU TEACO-FF, and AS 
TEADI correlation coefficients showed positive and significant, high magnitude, which 
gives the TASU convergent validity. In turn, when analyzing the relationship with the 
TEALT and TEM-R it was found significant and positive correlations with moderate 
magnitude, giving validity of constructs related to TASU. The TASU also presented 
evidence of criteria validity through the records of speeding and age, since the results were 
satisfactory for such criteria. Finally, to study the reliability by means of test-retest values 
were greater than 0.80, if we consider that the sheets for analysis of test scores are 1 and 4 
(first and second to last). Based on the results obtained were evidence of validity for TASU, 
not only for its internal structure, but also when related to other variables, especially those 
relating to the traffic context, such as speeding. This is what makes the instrument unique, 
as well as its large sample of professional drivers. 
 

Keywords: sustained attention, psychological tests, psychometric, traffic psychology. 
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RESUMEN 
 
 

Monteiro, R. M. (2012). Test de atención sostenida (TASU): estudios de validez y 
fiabilidad. Tesis de Doctoramiento, Programa de Pos-Graduacíon Stricto Sensu em 
Psicología,  Universidad São Francisco, Itatiba, 132 p. 
 
El constructo atención sostenida puede ser entendido como la capacidad para dirigir y 
enfocar la actividad cognitiva em estímulos específicos. Por lo tanto, se caracteriza por la 
capacidad del individuo para mantener su atención en un estímulo, o en una secuencia de 
ellos durante el tiempo necesario para ejecutar una tarea continua sin dejar que la fatiga y 
distractores interfieran en su rendimiento final. El presente trabajo tuvo como objetivo 
estudiar las propiedades psicométricas de la prueba de atención sostenida - TASU - a través 
de pruebas de validez de la estructura interna, convergente y los constructos relacionados, y 
la validez de criterio (el exceso de velocidad y la edad). También se estudió la confiabilidad 
del instrumento, realizada por test-retest. El TASU consta de 10 bloques cada uno con 77 
distractores símbolos y 23 objetivo símbolos. La tarea de la persona consiste en identificar 
y marcar el objetivo símbolo cada vez que aparece, y para cada bloque se le da un tiempo 
de ejecución. Participaron de la investigación, para los estudios de validez, 498 sujetos, 04 
intercambiadores y 494 conductores de omnibus urbanos de dos compañías de Belo 
Horizonte (un total de 316 conductores, el 63,9%) y una compañía de Salvador (un total de 
180 conductores, 36 1%), todos varones y de edades comprendidas entre 22 y 66 años (M = 
39,44, DT = 8,66). Los participantes fueron, para los estudios de validez 89 universitarios 
con edad entre 20 e 53 años (M=26,15; DT=8,00), siendo 79,8% del sexo femenino. Los 
resultados mostraron que, en relación a la estructura interna del instrumento, la disminución 
significativa de atención ocurre en la comparación de la primera hoja con la penúltima, 
exactamente a cinco minutos del comienzo de la tarea. Esto demostró que como era de 
esperar, en la teoría y en los estudios con otras pruebas de atención sostenida, hubo una 
disminución en la atención a los cinco minutos en que el sujeto estaba realizando la misma 
tarea. En cuanto a la relación con otros tests, el estudio comparativo entre el TASU y el 
TEACO-FF, TEADI y AS indicó  coeficientes de correlación positivos y significativos, de 
alta magnitud, lo que le confiere al TASU validez convergente. Por otro lado, al analizar la 
relación con el TEALT y TEM-R se observan correlaciones positivas y significativas de 
magnitudes consideradas moderadas, dándole validad de constructos relacionados al 
TASU. El TASU también presentó evidencia de criterio por medio de registros de exceso 
de velocidad y edad, una vez que los resultados obtenidos han sido satisfactorios para 
dichos criterios. Por fin, al estudiar la confiabilidad, por medio del Test-retest, han sido 
encontrados valores superiores a 0,80, si considerado que las hojas para análisis de scores 
en el test serán las hojas 1 y 4 (primera y penúltima hoja del test). Con base en los 
resultados se han revelado evidencias de validad para el TASU no solamente en relación a 
la estructura interna, pero también cuando relacionado a otras variables, principalmente 
aquellas relativas al contexto del tránsito, tal como el exceso de velocidad. Este ha sido uno 
de los diferenciales del instrumento, así como su muestra una vez que ha sido compuesta 
por conductores profesionales.  
 
 
Palabras Clave: atención sostenida, testes psicológicos, psicometría, Psicología del 
Tránsito. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Durante muitos anos no Brasil os testes utilizados na área de Avaliação Psicológica 

geraram muitos questionamentos entre os profissionais e acadêmicos, especialmente no que 

se refere à qualidade dos instrumentos de uma maneira geral, ao manuseio por parte de 

psicólogos e aos resultados da avaliação psicológica (Ambiel & Pacanaro, 2011; Noronha 

& Vendramini, 2003; Noronha, Freitas & Ottati, 2002; Noronha & Alchieri, 2005; entre 

outros). Nos últimos anos, mais especificamente na última década, pode-se dizer que houve 

um aumento do uso de testes psicológicos em seleção de pessoal, psicodiagnóstico, e em 

tantos outros contextos. Assim, esse uso tem se constituído, cada vez mais, uma prática 

respeitada e reconhecida tanto por profissionais da área como pela própria sociedade, 

usuária desses serviços (Chiodi & Wechsler, 2008; Primi, 2010).  

É possível dizer que uma das condições determinantes para o reconhecimento da 

importância dos testes psicológicos no Brasil foi a criação do Sistema de Avaliação de 

Testes Psicológicos (SATEPSI) em 2001, que consiste em avaliar os instrumentos 

psicológicos de acordo com um conjunto de requisitos mínimos como fundamentação 

teórica, validade, precisão e normatização (Primi, 2010). Em relação à esse sistema de 

avaliação, vale a ressalva de que um dos desafios atuais gira em torno de indicadores, 

critérios e instrumentais cada vez mais específicos e direcionados às diferentes 

necessidades e contextos para sua utilização (Primi & Nunes, 2010). 

Ao considerar tal desafio, vale destacar que de acordo com o Conselho Nacional de 

Trânsito (CONTRAN) a avaliação psicológica deve ser realizada nos candidatos à Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH) em todo o país, por meio de testes que avaliam fenômenos 

psicológicos específicos para o contexto do trânsito e com estudos de validade voltados 
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para tal propósito. Segundo a Resolução n°267 do CONTRAN de 2008, além das 

habilidades físicas e motoras exigidas para o ato de dirigir, alguns fenômenos psicológicos 

também são considerados relevantes, tais como, atenção, percepção, tomada de decisão e 

motricidade que podem ser mensurados de diferentes formas.    

Sabe-se que ao conduzir um veículo é preciso reagir prontamente aos elementos 

distratores do trânsito (Fitts & Posner, 1967; Rozestraten, 1981; Stradling & Parker, 1996). 

Nesse sentido, pesquisas da área têm destacado a importância de se estudar o fenômeno da 

atenção como um dos fatores de riscos para acidentes de trânsito (Hoffman e Mcdowd, 

2010; Hoffman, McDowd, Atchley & Dubinsky, 2005; Summala, Hakkanen, Mikkola & 

Sinkkonen, 1999; entre outros).  

No que se refere à atenção, existem diversas definições e classificações, sendo que 

no presente estudo será focalizada a atenção sustentada. Esse tipo de atenção requer a 

habilidade de foco no decorrer de uma tarefa contínua, com sustentação adequada até o 

final da atividade (Davies & Parasuraman, 1982; Warm, 1984). No exercício de dirigir um 

veículo automotor, a avaliação do construto da atenção sustentada pode ser importante, pois 

informa sobre o desempenho do sujeito na realização da tarefa (Rueda, Noronha, Sisto & 

Bartholomeu, 2008).  

Sabe-se que o efeito fadiga de motoristas profissionais, como motoristas de ônibus e 

de caminhão, é considerado um dos riscos mais sérios de segurança nas estradas, já que 

pode provocar uma diminuição da atencão no decorrer do percurso realizado por eles 

(Summala & cols., 1999). Essa questão tem suscitado o interesse de estudiosos da área que 

buscam saber mais sobre o construto e sua relação com acidentes de trânsito (Ball & cols., 

2006; Hoffman & Mcdowd, 2010; Hoffman & cols., 2005; entre outros). Com esse 

propósito Parasuraman, Hancock e Olofinboba (1997) já apontavam para a importância de 
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que novas tecnologias fossem desenvolvidas para alertar o motorista sobre uma possível 

colisão traseira por meio de bipis e outros alertas auditivos nos carros, o que hoje já é uma 

realidade em automóveis de luxo ou como item opcional em alguns modelos de veículos. 

Em relação aos motoristas de ônibus, de acordo com Silva e Günther (2005), essa 

profissão encontra-se entre as mais estressantes e parte dos problemas de saúde e 

comportamento destes profissionais é relacionada a experiências vividas em viagens 

urbanas. A exemplo disso, em pesquisa anterior realizada junto ao departamento de 

psicologia do Detran de Pernambuco, Almeida (2002) levantou os principais fatores 

externos e internos que comprometiam o desempenho profissional dos rodoviários de 

Recife. Entre os fatores externos surgiram questões como o trânsito lento e 

congestionamentos, as deficiências na sinalização, a poluição sonora, a poluição visual, a 

iluminação deficiente, o mau planejamento das viagens, os percursos longos e enfadonhos, 

a temperatura do motor e as condições de trabalho em geral. Como fatores internos 

apareceram os comportamentos do motorista, que são muitas vezes a origem dos acidentes. 

Eles se caracterizavam principalmente por doenças crônicas ou agudas, problemas de visão 

e audição, automedicação, uso de drogas, fadiga pelo tempo excessivo no volante, estresse, 

desrespeito às leis de trânsito e problemas pessoais. 

Percebe-se que a atividade profissional dos motoristas é, por si só, geradora de 

dificuldades, podendo comprometer a segurança de outras pessoas, como os passageiros, 

pedestres e outros motoristas. Qualquer distração no decorrer do seu trajeto pode significar 

um perigo para todas as pessoas envolvidas nesse tipo de transporte. Em razão disso, alguns 

pesquisadores discutem a necessidade de se investigar as causas para a distração de 

motoristas de ônibus devido à segurança no próprio trânsito (Hosking, Young & Regan, 

2009). Sobre o assunto, Salmon, Young e Regan (2011) apontam que a distração desses 
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motoristas representa a causa de 23% das batidas de automóveis. Também consideram que 

como consequência da falta de atenção observa-se a queda no controle do veículo, a 

redução da percepção de sons e alertas auditivos no trânsito, a tendência de avançar sinais e 

parar de observar os retrovisores do veículo, que ajudam na condução segura. 

Para melhor ilustar a representatividade desses profissionais no Brasil, alguns dados 

foram levantados. De acordo com o último anuário estatístico, do Departamento Nacional 

de Trânsito – DENATRAN, disponível no ano de 2008, do total de 597.786 veículos 

envolvidos em acidentes de trânsito com vítimas, 23.052 eram ônibus ou microônibus. Dos 

45.360.539 motoristas habilitados no Brasil, 2.270.655 possuem a carteira tipo A e D para 

moto e ônibus e 3.402.715 somente o tipo D para conduzir ônibus. Os dados da NTU 

(Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos), publicados em 2010, 

informam que nas principais capitais do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Curitiba e Goiânia, o número de passageiros 

que utilizou o transporte público de ônibus em outubro de 2009 foi de 341.400.000, que 

dividido pelos 30 dias do mês corresponde em média à 11.380.000 passageiros por dia.  

No que diz respeito à rotina desses profissionais, Alves e Paula (2009) lembram que 

além de serem responsáveis pela condução do ônibus, eles assumem funções como controle 

de itinerários, paradas, velocidade do veículo e horários. A jornada diária dos motoristas de 

empresa de transporte coletivo urbano, por exemplo, dura em média seis horas e quarenta 

minutos. Esses trabalhadores têm diariamente um intervalo de vinte minutos e uma folga 

semanal. As autoras acrescentam que, durante todo o trajeto, o motorista precisa ter, 

prioritariamente, muita atenção ao trânsito, cruzamentos, sinalizações e condições das vias 

públicas para evitar colisões com outros veículos ou atropelamento de pedestres. Também é 

fundamental que o motorista esteja atento ao embarque e desembarque de passageiros para 
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evitar que isso ocorra fora da parada determinada. O dia de trabalho do motorista inicia-se e 

finaliza-se no ponto de partida do ônibus. 

A análise da complexidade do trânsito depende de estudos de várias áreas do 

conhecimento. Dentre elas, a psicologia pode contribuir com o investimento em pesquisas 

sobre as condições psicológicas desses profissionais, já que muitas pessoas dependem do 

transporte público. Além disso, é preciso selecionar os aspectos que devem ser investigados 

para garantir a segurança das pessoas que utilizam esse tipo de transporte e também do 

próprio motorista, que muitas vezes fica vulnerável aos diversos componentes presentes no 

contexto do trânsito e na sua própria rotina de trabalho.  

Conforme abordado, os motoristas de ônibus necessitam ter seu processo atencional 

ativado durante todo o período de trabalho. Essa é, portanto, uma das variáveis relevantes 

que podem ser pesquisadas pelos psicólogos, dado que o processo atencional é um dos que 

são avaliados para obtenção da CNH. Reitera-se a relevância da construção de medidas e 

instrumentos adequados para avaliar a atenção nesse contexto. Vale ressaltar que existem 

três etapas importantes para construção de um instrumento, a saber, fundamentação teórica, 

procedimentos experimentais e os analíticos. A primeira etapa envolve a apresentação do 

modelo que fundamenta o construto e o desenvolvimento dos itens ou estímulos que o 

representam. Os experimentais consistem nas aplicações deste instrumento em amostra 

compatível para que a última etapa, que incluem análises psicométricas, seja realizada 

(Pasquali, 2010).  

Em relação às análises psicométricas encontram-se a validade, precisão e 

normatização dos testes. A validade diz respeito ao quanto o teste está realmente medindo 

aquilo que ele se propôs a medir e o quão bem ele faz isto. Considerando-se a importância 

da construção de instrumentos que avaliem construtos que podem predizer alguns aspectos 
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relevantes para o contexto ao qual se destinam, a evidência com base na relação com 

variáveis externas torna-se fundamental. Uma das evidências desse tipo de validade é a 

relação teste-critério, que compreende a eficácia dos escores do teste em predizer 

determinado critério. A variável critério é uma medida de algum evento que, por si só, já é 

importante, como acidente no trânsito, que não é necessariamente um processo mental, mas 

tem relação teórica com os construtos psicológicos (Primi, Muniz & Nunes, 2009).  

Além disso, para garantir uma boa qualidade do instrumento, outras evidências de 

validade devem ser estudadas, como validade convergente, relacionando o teste em 

elaboração com outro, que apresente validade, e que meça o mesmo construro, bem como a 

validade entre construtos relacionados, que recorre ao mesmo procedimento, porém com 

testes que avaliam construtos, teórica e empiricamente, associados ao teste em questão 

(Nunes & Primi, 2010; Primi & cols., 2010). Outras evidências de validade serão 

exploradas na fundamentação teórica deste texto. 

Ao refletir sobre as questões levantadas, o presente estudo propõe-se a relatar 

algumas das etapas de construção de um instrumento de avaliação da atenção sustentada 

para o contexto do trânsito, tendo como amostra motoristas de ônibus urbano. Também 

destaca-se aqui o estudo de evidências de validade com base na relação com duas variáveis 

critério, o envolvimento de motoristas de ônibus em acidentes de trânsito e ultrapassar o 

limite de velocidade permitido. Vale salientar que a escolha do construto atenção se deve à 

sua relevância na avaliação pericial, bem como o fato de os testes atualmente aprovados no 

SATEPSI não possuírem validade de critério com algum evento importante desse contexto 

e terem amostras constituídas apenas por universitários e candidatos à CNH e não por 

motoristas com experiência. 
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Pretende-se, dessa forma, contribuir para os estudos em Avaliação Psicológica, que 

tem crescido nos últimos anos, especialmente no que se refere à construção de instrumentos 

para o trânsito. Uma das prioridades deste teste é que ele apresente seus propósitos de 

forma clara e objetiva, para um contexto bem delimitado e apresente boas qualidades 

psicométricas. 

Em termos de organização, o texto está dividido em três tópicos teóricos. O primeiro 

tópico apresenta uma breve recuperação histórica sobre a psicologia do trânsito e o 

percurso da avaliação pericial no Brasil. Também são apresentados alguns dados de 

pesquisas sobre acidentes de trânsito no Brasil e no mundo, evidenciando a preocupação de 

pesquisadores da área sobre esta questão. O segundo aborda primeiramente algumas das 

concepções existentes e uma síntese dos tipos ou classificações de atenção encontradas na 

literatura, bem como o construto atenção sustentada, que será discutido de forma mais 

detalhada, já que ele é o traço latente, cujo instrumento de avaliação é analisado no presente 

trabalho. O terceiro discute a construção de instrumentos e suas relações com o contexto do 

trânsito no Brasil, também com descrições de estudos sobre testes de atenção para a área. 

Em seguida, serão apresentados os estudos psicométricas realizados. O primeiro referente à 

elaboração e definição do tempo de execução do teste, seguido do estudo de validade por 

meio da estrutura interna, depois da validade convergente e de construtos relacionados, e 

finalmente a validade de critério relacionando o TASU com as informações de batidas 

externas e excesso de velocidade, e com a variável faixa etária. O último estudo 

psicométrico apresentado será o da precisão por meio do Teste-Reteste. O texto será 

finalizado com a apresentação das considerações finais e das referências citadas neste 

trabalho. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Avaliação Psicológica no Trânsito 

A fim de descrever a avaliação psicológica no trânsito, este tópico apresenta uma 

breve recuperação histórica sobre o tema, incluindo algumas questões levantadas por 

estudiosos a respeito dessa avaliação. Também são apresentados alguns dados de pesquisas 

sobre acidentes de trânsito no Brasil e no mundo, evidenciando a preocupação de 

pesquisadores da área sobre esta questão. 

A Psicologia do Trânsito surgiu como consequência da investigação de fenômenos 

psicológicos que poderiam relacionar-se com acidentes de trânsito devido ao aumento de 

veículos e rodovias desde o final da Segunda Guerra Mundial (Rueda, 2011; Silva & 

Alchieri, 2008). Pode-se dizer que é uma área da psicologia que investiga o comportamento 

humano no contexto do trânsito e os fatores que interferem na relação entre esses dois 

aspectos (Rozestraten, 1981;1983; Alchieri & Silva, 2010). Dessa forma, pesquisas na área 

buscam compreender as características dos pedestres, do motorista amador e profissional, 

do motociclista, do ciclista e dos passageiros (Alchieri & Stroeher, 2002; Hoffmann & 

González, 2003; Veiga, Pasquali & Silva, 2009; entre outros). Quando inserida no contexto 

de avaliação pericial, seja para obtenção ou para renovação da Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH), a Psicologia do Trânsito tem como objetivo atuar de forma preventiva, 

buscando a diminuição da probabilidade de motoristas se envolverem em situações de risco 

(Lamounier & Rueda, 2005).  

Na Europa, por exemplo, a avaliação nesse contexto começou a ser pensada no 

sentido de criar condições futuras para que houvesse diminuição dos acidentes, educando a 

população a esse respeito. Nesse sentido, tal fato contribuiu para que questões associadas 
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ao trânsito fossem inseridas na educação formal desde as etapas iniciais de escolarização, 

não como uma disciplina independente, mas como um conhecimento que deve ser 

trabalhado em todas as disciplinas escolares (Rueda, 2011). 

No Brasil, assim como na Europa, a história da psicologia aplicada ao trânsito teve 

seu início com as primeiras aplicações de instrumentos psicológicos de orientação e seleção 

dos futuros profissionais das ferrovias de São Paulo, em 1910 e também teve o intuito de 

previnir futuros acidentes. Nas décadas seguintes, principalmente 1950 e 1960, devido ao 

avanço da indústria automobilística e ao aumento da demanda por segurança, formação e 

orientação dos condutores, as atividades da psicologia do trânsito foram direcionadas para o 

transporte rodoviário, com o mesmo propósito.   

Sob essa perspectiva, em 1953 o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) tornou 

obrigatório o chamado ‘exame psicotécnico’ para todos os candidatos à profissão de 

motorista. Nesse mesmo ano, Carvalho, Pereira e Vieira publicaram uma pesquisa 

revelando que os construtos mensurados em tal avaliação eram a personalidade e a atenção. 

Alguns anos depois, mais especificamente em 1962, a avaliação foi incluída no processo de 

habilitação, sendo hoje em dia uma etapa preliminar, obrigatória, eliminatória e 

complementar para todos os condutores e candidatos à obtenção da habilitação (CNH) 

(Silva & Alchieri, 2007; Silva & Alchieri, 2010). 

Ainda sobre o processo histórico aqui no Brasil, destaca-se o papel do 

Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN-MG), por ser o pioneiro na 

instalação do Gabinete Psicotécnico de Trânsito, sistematizando o modelo de avaliação de 

motoristas e elaborando a primeira revista da área, denominada Revista do Gabinete 

Psicotécnico em Trânsito, na qual eram veiculadas as atividades e estudos desenvolvidos no 

departamento (Alchieri, Silva & Gomes, 2006; Rueda, 2009). É possível afirmar que a 
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atuação do DETRAN-MG deu credibilidade aos exames psicotécnicos, contribuindo para a 

aprovação da extensão do exame psicotécnico a todos os candidatos à CNH em todo o país 

(Hoffmann & Cruz, 2004). 

Desde então, segundo Rueda (2009), começaram a ser realizados alguns eventos 

científicos na área da psicologia do trânsito. Dentre eles, a realização do I Congresso 

Nacional de Psicologia do Trânsito em Porto Alegre em 1982, junto com a criação, nesse 

mesmo ano, do Núcleo de Pesquisa em Psicologia do Trânsito, na Universidade Federal de 

Uberlândia. Nos anos de 1983, 1985 e 1987 foram realizados também congressos nacionais 

de psicologia do trânsito nas cidades de Uberlândia, São Paulo e Rio de Janeiro, 

respectivamente. O autor acrescenta que, mesmo com o crescimento da área e a discussão 

sobre a avaliação psicológica para a obtenção da carteira de motorista, durante um longo 

período de tempo não houve técnicas desenvolvidas e nem especificamente validadas para 

os motoristas no Brasil. Essa situação, conforme alertam Rueda e Sisto (2009), gerava 

dúvidas entre os psicólogos sobre o valor dos instrumentos utilizados na avaliação de 

motoristas e sobre quais seriam os requisitos indispensáveis para ser um bom motorista. 

Na década de 1980, a suspeição relativa à eficácia da avaliação psicológica no 

trânsito desencadeou uma discussão mais ampla na sociedade, o que mostrou a necessidade 

de algumas modificações na legislação do trânsito. Na ocasião, Sollero Neto (1986) propôs 

que fossem especificados os processos psíquicos fundamentais do comportamento do 

motorista a serem avaliados. Além disso, foi exigida a preparação adequada dos 

profissionais e fiscalização desse trabalho. Com o objetivo de obter dados e critérios ao 

exame psicológico para condutores e também oferecer ao CONTRAN uma proposta de 

reformulação normativa para aquela vigente à época, em 1988 o Conselho Federal de 
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Psicologia (CFP) criou uma Comissão Especial do Exame Psicológico para Condutores sob 

a presidência do psicólogo Reinier Rozestraten (Rueda & Sisto, 2009).  

Posteriormente, em 23 de setembro de 1997, foi publicado o Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB) que visou, não só reduzir os acidentes de trânsito, mas responsabilizar os 

órgãos competentes, os motoristas e os pedestres que participassem e se envolvessem em 

tais acidentes. Assim, também foi potencializada a participação da sociedade na formação e 

segurança no trânsito. Ao considerar os objetivos do referenciado código, Rueda (2011) 

questiona os critérios determinados pelo CTB, quais sejam, a educação e a punição pelos 

acidentes, relacionados à real necessidade da avaliação psicológica, já que o respeito e 

cumprimento desses critérios poderiam ser considerados suficientes para melhorar o 

trânsito no Brasil, ou mais, melhorar até a cidadania do brasileiro. Dessa forma, a avaliação 

não seria a mais indicada para a prevenção ou determinação de uma condução segura, 

bastaria o investimento na educação e punição. 

Ao refletir sobre as ponderações de Rueda (2011), vale lembrar que no ano de 1998, 

o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso vetou a obrigatoriedade do exame psicotécnico 

para todos os candidatos à CNH, sob o argumento de que o exame psicotécnico não era 

uma avaliação objetiva e que o candidato à CNH estaria, muitas vezes, submetido à 

subjetividade do avaliador (Rueda, 2009). Vários segmentos da sociedade se mobilizaram e 

o veto foi derrubado pela assembleia legislativa.  

Com a aprovação do código de trânsito, também em 1998, o processo de avaliação, 

até então denominado de exame psicotécnico, passou a ser denominado como Avaliação 

Psicológica Pericial. Essa mudança foi estabelecida na Resolução n°80/98 do Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB) que trouxe algumas mudanças baseadas no fato de que a 

avaliação psicológica pericial para o trânsito deveria ser realizada por Peritos de Trânsito, 
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que realizassem um curso de perito examinador de trânsito, incluindo a aplicação e 

correção de instrumentos para este contexto. O objetivo do exame passou a ser investigar 

adequações psicológicas mínimas para o correto e seguro ato de dirigir um veículo 

automotor. Percebe-se aqui a necessidade de definir mais claramente o papel da avaliação 

psicológica no contexto do trânsito, conforme já mencionado por Rueda (2011). 

A partir dessa Resolução e do veto do ex-presidente, segundo Rueda (2011), 

algumas áreas de concentração de características psicológicas foram definidas para serem 

avaliadas por meio de técnicas psicológicas, quais sejam, áreas percepto-reacional e 

motora, representadas pelos seguintes itens, atenção, percepção, tomada de decisão, 

motricidade e reação, cognição e nível mental. Outra área focalizada foi a de equilíbrio 

psíquico, cuja avaliação seria feita por meio de entrevistas e observação durante os exames, 

verificando a ansiedade e a excitabilidade, a ausência de quadro reconhecidamente 

patológico, o controle adequado da agressividade e a impulsividade, o ajustamento pessoal-

social e demais problemas correlatos, como alcoolismo, epilepsia, entre outros, que 

poderiam afetar a segurança do trânsito. Para finalizar, ficou determinado que outra área a 

ser investigada seria a de habilidades específicas e complementares, como a atenção 

concentrada, a rapidez de raciocínio, e as relações espaciais, desde que necessárias ao 

aprofundamento da avaliação psicológica. 

Após a publicação da Resolução nº 80 do CONTRAN, o CFP por meio da resolução 

nº 12/2000, instituiu o Manual para avaliação psicológica de candidatos à CNH e 

condutores de veículos automotores. Dessa maneira, buscou apresentar de forma mais clara, 

do ponto de vista da atuação profissional, o que a resolução do CONTRAN exigia, dando 

respaldo ao trabalho da categoria de psicólogos. A partir de então, a avaliação psicológica 

passou a ser exigência obrigatória em outras situações especificas, como no caso de 
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condutores infratores, envolvidos em acidentes graves, desde a Resolução nº 80/98 do 

Conselho Nacional de Trânsito (1998), e, em caso de renovação de CNH dos condutores 

profissionais, como estabelecido pela Resolução nº 168/2004 (Conselho Nacional de 

Trânsito, 2004).  

Em 2006 o Conselho Federal de Psicologia (CFP) e os Conselhos Regionais de 

Psicologia (CRPs) realizaram uma ação conjunta de fiscalização nas clínicas de avaliação 

psicológica para obtenção da CNH. O objetivo foi levantar a situação da avaliação 

psicológica nas instituições credenciadas pelos Departamentos Estaduais de Trânsito - 

DETRANs. Para isso, os responsáveis pela fiscalização, além de verificarem a adequação 

da atividade dos psicólogos das clínicas aos preceitos técnicos e éticos da profissão, 

aplicaram um questionário, a fim de caracterizar as condições em que essas avaliações são 

realizadas. Foram visitadas cinco clínicas por Estado, conforme demanda de cada região.  

Dentre os resultados encontrados, disponíveis no relatório gerado pelo CFP, 

destaca-se que, conforme o relato dos psicólogos, a entrevista inicial e os testes aplicados 

na avaliação não permitem a identifição de comportamentos inadequados em candidatos 

que chegam para uma avaliação, tais como a ingestão de álcool ou de outras substâncias 

psicoativas ou noites mal dormidas que resultariam num prejuízo aos reflexos. Além disso, 

casos de analfabetismo, entre tantos outros que, quando detectados no início do processo 

podem evitar transtornos posteriores. Também foi relatado a utilização de cópia xerox de 

testes psicológicos, a ausência da divisão eqüitativa de exames entre clínicas/profissionais 

em alguns Estados brasileiros, o que fere a Resolução CFP no 016/2002 e o art. 5.7 da 

Resolução CONTRAN nº 80/98. Por fim, foi registrada a presença de estagiários de 

Psicologia para aplicação e correção dos testes psicológicos, que contraria o que diz a 

Resolução CFP no 18/200 e no 02/2003 (CFP, 2006). 
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Dois anos depois, em 15 de fevereiro de 2008 o CONTRAN publicou a Resolução 

nº 267, que, assim como a Resolução nº 80/98, dispõe sobre o exame de aptidão física e 

mental, a avaliação psicológica, e também sobre o credenciamento das entidades públicas e 

privadas. Nessa resolução são determinados cinco grandes blocos de características 

psicológicas para serem avaliadas, a saber, processamento de informação, tomada de 

decisão, comportamento, autoavaliação do comportamento e traços de personalidade. À 

época ficou definido que a entrevista psicológica também entraria como procedimento 

obrigatório do processo de avaliação psicológica e que a partir de 2013 o psicólogo perito 

deverá ter o título de especialista reconhecido pelo CFP. 

No ano seguinte, o Conselho Federal de Psicologia (CFP), em sua resolução 

007/2009, institui normas e procedimentos para a avaliação psicológica no contexto do 

Trânsito. De acordo com essa resolução, o candidato à CNH deve ser capaz de apresentar 

tomada de informação, sendo a habilidade requisitada para tal propósito a atenção em seus 

diferentes tipos (difusa, vigilância, sustentada, concentrada, dividida/distribuída/alternada) 

avaliada por meio de testes psicológicos. Também são exigidas as habilidades de 

raciocínio, memória e orientação espacial relacionadas à capacidade do candidato de 

processamento da informação e tomada de decisão. O comportamento, definido aqui como 

um conjunto de reações do sujeito com o meio, envolve as habilidade de tempo de reação, 

coordenação viso e áudio-motora, bem como a capacidade do candidato de perceber 

comportamentos adequados ou não para o trânsito. Ao final desses requisitos, são definidos 

alguns traços de personalidade, que devem ser avaliados nesse processo com o objetivo de 

identificar o equilíbrio do candidato em diversos aspectos da personalidade, especialmente 

os relacionados ao controle emocional, ansiedade, impulsividade e agressividade. 
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Ao considerar tais resoluções, tanto do CFP quanto do CONTRAN, é possível inferir 

a dificuldade de se compreender os fenômenos psicológicos a serem avaliados. Nessas 

resoluções o que se encontra, por exemplo, é como a tomada de informação pode ser 

avaliada e não o que significa a tomada de informação. Nesse sentido, é possível 

questionar-se por que se avalia a tomada de informação pela medida da atenção? O que 

seria essa tomada de informação? Além disso, a vasta literatura existente sobre os 

construtos que estão na resolução e sobre as alternativas para mensurá-los no processo de 

avaliação psicológica, tem suscitado muitas indagações que incluem a própria necessidade 

desta avaliação nesse contexto. A exemplo disso destaca-se o construto atenção, que 

conforme a resolução nº 007/2009, pode ser avaliada por meio de teste em seus diferentes 

tipos, difusa, vigilância, sustentada, concentrada, dividida, distribuída e alternada. Sendo 

assim, como escolher o tipo de atenção a ser mensurada e com qual propósito?  

A respeito desse questionamento, salienta-se que em 2011 o CFP publicou a nota 

técnica n° 001/2011, com o intuito de ‘esclarecer para os psicólogos acerca do conceito de 

atenção da Resolução CFP nº 007/2009’, informando a existência de diferentes 

nomenclaturas para se referir ao construto (atenção dividida, concentrada, sustentada, 

alternada, difusa, vigilância, distribuída, voluntária, dentre outras). Nela foi esclarecido que 

é de responsabilidade dos autores dos manuais de teste informar o tipo de atenção que é 

aferido pelo instrumento. O CFP ainda ressalta que ao realizar avaliação psicológica no 

contexto do trânsito, é necessária a aferição de, no mínimo, três tipos de atenção. 

Em acréscimo a tais esclarecimentos, destaca-se que a resolução 009/2011 alterou o 

texto do anexo II da resolução 007/2009, instituindo o uso de testes psicológicos para o 

trânsito com evidências de validade para tal propósito. Nessa resolução é citada a 

importância de estudos com base na evidência de validade de critério que busca relacionar 

o construto dos testes para avaliação de candidatos a CNH com algum critério externo 
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relevante para os fenômenos mensurados. No caso do trânsito, é possível pensar na 

validade de critério de um teste de atenção relacionando seu resultado com aspectos 

concernentes ao seu comportamento na condução de um veículo e possíveis consequências 

dele.  

Percebe-se que ao longo desses anos muitos foram os questionamentos, reflexões e 

desdobramentos da avaliação psicológica no trânsito. É possível pensar que existe uma 

grande preocupação por parte dos órgãos competentes em definir critérios para a realização 

dessas avaliações. Porém, é preciso ainda muito avanço no que diz respeito à fiscalização 

dessa prática e a contribuição de pesquisadores aliados aos profissionais atuantes nesse 

contexto, para uma reflexão mais ampla e crítica, principalmente referente aos testes 

propostos para realização dessas avaliações. O relatório do CFP de 2006 revelou as várias 

dúvidas que a avaliação pericial suscita nos psicólogos que a realizam, e o pouco 

entendimento que têm sobre questões que são relevantes para o ato de dirigir. Também 

mostrou que há muito a melhorar para quanto ao processo de avaliar os candidatos à CNH e 

motoristas habilitados. 

Vale lembrar que o fato de a Psicologia do Trânsito ter tido uma importância 

histórica relaciona-se a uma questão preocupante e que atinge todos os países do mundo, os 

acidentes de trânsito. De acordo com a OMS (2009), de todos os sistemas que as pessoas 

têm de lidar todos os dias, o tráfego é o mais complexo e perigoso. Estima-se que a cada 

ano, no mundo, 1,2 milhões de pessoas morrem devido a acidentes de trânsito e 50 milhões 

ficam feridas. As projeções indicam que, sem um compromisso renovado com a prevenção, 

esses números vão aumentar em cerca de 65% nos 20 anos seguintes.  

No Brasil, o acidente de trânsito é apontado como a segunda causa de mortes de 

jovens. No entanto, eles não são os únicos que ficam gravemente feridos ou morrem nesses 
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acidentes, visto que geralmente outras pessoas, tais como familiares e amigos, também 

estão envolvidos. O alto índice de vítimas fatais por acidentes de trânsito, principalmente 

entre jovens, representa um problema de saúde pública e merece maior atenção (Panichi & 

Wagner, 2006). Segundo os dados do DENATRAN de 2008, o último divulgado até então, 

no Brasil, dos 428.970 acidentes de trânsito ocorridos ao longo do ano, 33.996 pessoas 

foram vítimas fatais desses acidentes e 619.831 vítimas não fatais. Dados mais recentes 

como o do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), revelam que, 

em 2011, 8.400 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito no Brasil, entre colisões, 

atropelamento e demais ocorrências. Esses dados são apenas dos que morrem no momento 

do acidente e não são levados em consideração acidentados que venham falecer em leito de 

hospital. Além disso, vale a ressalva de que os dados do DNIT não podem ser comparados 

aos do DENATRAN, pois não possuem um banco de dados tão ampliado como o do 

DENATRAN. 

Dentre os elementos que se relacionam com as causas dos acidentes, sabe-se que 

mais de 90% deles estão associados a fatores humanos. Apenas 10% têm suas causas 

relacionadas às condições ambientais, condições da via ou condições do veículo (Panichi & 

Wagner, 2006; Rozestraten & Dotta, 1996). Esses dados, somados à prevalência desse 

fenômeno entre os jovens, corroboram a necessidade de investigar, desde uma perspectiva 

psicossocial, as variáveis associadas à condução de risco na população e aquelas que 

promovem o comportamento seguro no trânsito. 

No que se refere aos fatores humanos, Wilde (2005) aponta que os acidentes podem 

estar associados a vários aspectos, como deficiência de visão, problemas de pressão 

barométrica, tendências anti-sociais, teor alcóolico do motorista, idade, entre outros. Estes 

fatores isolados podem ter alguma relevância, mas seria mais útil que fossem analisadas 
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suas causas e conseqüências associadas a outros problemas. Estatísticas citadas pelo autor 

mostram, por exemplo, correlação de 0,68 (período de 1948-1987) entre taxa de 

desemprego e mortes no trânsito nos Estados Unidos e correlação de 0,88 (período de 

1968-1986) referente à Holanda, relacionada aos mesmos fatores.  

A diferença entre esses números aponta para a existência de um conjunto de 

problemas subjacentes ao comportamento dos motoristas causadores dos acidentes, 

sugerindo muita cautela quando se estabelecem associações entre causas isoladas e/ou 

imediatas. Thielen e cols. (2007) ponderam que ao se entender o comportamento do 

motorista como resultante da interação de inúmeros fatores, é possível destacar um deles e 

buscar sua relação com o ato de dirigir, o que não significa que haja um único fator humano 

capaz de provocar acidentes. 

Vale reafirmar, também, que os acidentes de trânsito podem ocorrer devido a um ou 

mais aspectos como o veículo, a estrada, o ambiente e o motorista. Essa variedade de 

causas pode dificultar a elaboração de uma metodologia para investigar tal fenômeno. 

Quanto ao fator humano, em geral, as causas são mais complexas e amplas. As razões de 

natureza humana podem ser inatas, congênitas, ou decorrentes do despreparo e da 

inexperiência do condutor ou de outros aspectos, como a sua personalidade e habilidades 

cognitivas. As inatas só em alguns casos podem ser corrigidas, já os requisitos de preparo e 

da experiência, dependem do atendimento das exigências quando da habilitação. Na 

interação entre o fator humano com o veículo, a via e o meio ambiente, todos podem 

interferir no comportamento do condutor, favorecendo o surgimento de situações de risco 

(Groeger, 1990; Hoffman, 2005).  

Contudo, é importante identificar a presença do fator humano, enquanto os outros 

fatores podem ou não participar (Veiga, Pasquali & Silva, 2009). É preciso melhorar o 
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conhecimento sobre os processos psicológicos que resultam em mal-funcionamento do 

motorista, e isto é uma tarefa que se impõe para a pesquisa de segurança no trânsito, já que 

estudos apontam as ações humanas como elemento que contribui em 90% para a ocorrência 

de acidentes de trânsito (Aberg & Rimmo, 1998; Panichi & Wagner, 2006; Rozestraten & 

Dotta, 1996). 

Desde os anos de 1970, a falha humana como desencadeante de acidentes no 

trânsito tem sido investigada por pesquisadores da área. O estudo de Sabey e Staughton 

(1975), com o objetivo de averiguar as causas de acidentes de trânsito, analisou 1164 

acidentes ocorridos entre março de 1970 a abril de 1972 na Inglaterra. Os resultados 

indicaram que do total, 984 acidentes aconteceram por falha humana. Corroborando esses 

achados, Campos (1978) recuperou dados de 100 óbitos provocados por acidentes de 

trânsito em São Paulo, verificando que 70% foram atribuídos às falhas humanas, 15% às 

falhas estruturais, 12% a falhas mecânicas do veículo e apenas 3% foi atribuído à 

fatalidade. 

Considerando essas questões, de acordo com a OMS (2009), estudos vêm sendo 

conduzidos em âmbito internacional, em busca de explicações dos fatores relacionados à 

condução segura e de técnicas alternativas e campanhas públicas efetivas para a prevenção 

dos acidentes de trânsito na população em geral. O conhecimento produzido sobre o tema 

no Brasil e em países da América Latina, em consulta à base de dados Index-Psi e Lilacs, 

revela que essa temática ainda é muito pouco explorada pela comunidade científica, além 

do que esses estudos se apoiam em bases teóricas e metodológicas múltiplas e mal 

definidas (Panichi & Wagner, 2006; Ladesma, Peltze & Poó, 2008). 

Conforme discutido, o fator humano deve ser tomado como um dos mais 

preocupantes na investigação de possíveis melhorias especialmente no que se refere à 
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avaliação psicológica pericial. O ato de dirigir, embora aparentemente simples, é na 

realidade bastante complexo, visto que inclui processos cognitivos, de aprendizagem e o 

conhecimento de normas e de símbolos. Também depende de aspectos motivacionais,  de 

tomada de decisões, bem como de uma série de automatismos percepto-motores e da 

capacidade de reagir prontamente aos elementos distratores do trânsito (Fitts & Posner, 

1967; Rozestraten, 1981; Stradling & Parker, 1996). É importante enfatizar que um dos 

processos cognitivos envolvidos no contexto do trânsito é a atenção, fenômeno este 

escolhido como foco de análise no presente estudo.  

Pesquisas têm mostrado a importância de se investigar esse construto como um dos 

fatores de riscos para acidentes de trânsito (Montiel & cols., 2006; Rueda & Gurgel, 2008; 

Summala & cols., 1999; entre outros). Ao lado disso, o trânsito engloba muitos estímulos 

provenientes do ambiente, quais sejam, pedestres, sinalização e outdoors, de modo que o 

condutor tem que selecionar os mais pertinentes para a tarefa de dirigir, além de diferenciar 

os estímulos provenientes do carro e observar aqueles oriundos de seu próprio organismo. 

Os condutores devem também manter sua atenção focada nos estímulos relevantes, mas 

simultaneamente focalizando movimentos e demais estímulos, o que exige a distribuição da 

atenção (Neboit, 1974; Rockwell, 1972; entre outros). Considerando os aspectos 

mencionados, no próximo tópico será abordado o construto atenção, bem como suas 

especificidades. 

 

Atenção: concepção histórica e suas classificações 

Por serem muitas as teorias que abordam esse construto, optou-se por 

primeiramente apresentar algumas das concepções existentes e uma síntese dos tipos ou 

classificações de atenção prevalecentes na literatura recuperada. Também será discutido, de 
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forma mais detalhada, o conceito de atenção sustentada, já que ele é o traço latente, cujo 

instrumento de avaliação é analisado no presente trabalho, que abrange desde a proposição 

dos estímulos, sua organização como objeto para testagem e, especificamente, evidências 

que fornecem validade para a interpretação de seus escores. 

Em geral pode-se dizer que a atenção desempenha um papel importante na vida 

cotidiana, uma vez que frequentemente as pessoas estão expostas a estímulos advindos de 

diversas direções que passam pelos vários órgãos de sentidos humanos. Porém, muitas 

vezes, essa quantidade de informação está muito além daquilo que realmente é possível ser 

processado (Allport, 1993; Eysenck & Keane, 2007; Pashler, 1999; Posner, 1993; 

Sternberg, 2008).  

Considerando a linha do tempo, no final do século XIX William James (1890) 

caracterizava a atenção como a posse mental, de maneira expressiva e clara, de um entre 

diversos objetos ou linhas de pensamento. Focalização e concentração da consciência 

representavam, portanto, a essência desse construto, que implicava distanciar-se de algumas 

coisas para focar efetivamente em outras, o que era considerada o oposto do estado de estar 

confuso, atordoado, desorganizado ou disperso, características também traduzidas na época 

como distração. Por sua vez, a distração incluía a condição de dispersão da mente, já que 

isso acontecia quando uma pessoa não mostrava empenho ativo em uma tarefa. Esse estado 

poderia ser consequência de trabalhos mecânicos e monótonos e que produziam fadiga no 

sujeito. Diferentemente do que seria a vontade de dormir durante a execução da tarefa, 

consistia na dificuldade da pessoa em ser capaz de dizer no que estava pensando, por 

exemplo. A extinção dessa condição era chamada de despertar a atenção. Dessa maneira, 

um objeto era mantido no foco da consciência, enquanto outros eram temporariamente 

suprimidos. O despertar da atenção poderia ser consequência de um estímulo ou da 

ausência de estímulo, bem como uma alteração interna desconhecida, ou uma mudança em 
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razão da quantidade de concentração sobre um único objeto excluindo outros, ou mesmo 

devido a complexidade do estado de distração.  

Nos anos seguintes Thorndike (1907) discutiu o fato de palavras e frases como 

‘atender’, ‘atento’, ‘absorvido em’, ‘dar um estímulo à mente de alguém’, e todos os 

sinônimos dessas palavras e frases, terem muitos significados. Procurando reuní-los o autor 

apontava duas maneiras de se referir à atenção, ora entendida como um ato ou ação e, ora, 

como sensação. A atenção, enquanto ação, caracterizava-se pelo fato de uma parte da mente 

estar focada em relação as partes restantes, ou que algumas possíveis ideias destacavam-se 

enquanto outras eram excluídas. No segundo caso, a atenção como sensação era 

caracterizada pelo esforço para que um único sentimento prevaleça a outros, ou mesmo do 

interesse por algo que se destaca na mente associado a um impulso natural do sujeito, ou a 

sensação da própria atividade de selecionar uma ideia. 

Com essas primeiras concepções sobre o que seria atenção, verifica-se que desde 

seus primeiros estudos tem sido um construto difícil de se definir em uma única ideia. Ao 

ponderar sobre tal questão e referindo-se aos conceitos de James (1890) e Thorndike 

(1907), Posner (1975) afirmou que a atenção não era um conceito singular, mas o nome de 

um campo complexo para estudo. Também em publicação mais recente, Rueda, Noronha, 

Sisto e Bartholomeu (2008) destacam a existência de inúmeras definições sobre atenção 

propostas sob múltiplas perspectivas teóricas, não havendo sequer possibilidade de 

aproximação em torno de um conceito comum.  

É possível afirmar que muitas das definições sobre atenção encontradas na literatura 

do século XX sofreram influência dos conceitos recuperados desde o século XIX. Nessa 

linha, identifica-se que Broadbent (1958) retoma as ideias de William James (1890) ao 

considerar a atenção como um canal da mente que possui uma capacidade limitada para 

selecionar informações. Por sua vez, Strauss, Barton e Reilley (1995) definiram atenção 



 23 

como uma função mental complexa relacionada à capacidade do sujeito para focalizar sua 

mente em algum estímulo do meio ambiente ou do seu conteúdo interno. Para eles seria, 

portanto, a capacidade do sujeito para selecionar e manter o controle sobre a entrada de 

informações externas e o processamento de informações internas necessárias em um 

determinado momento, similar à concepção de Thorndike (1907) sobre a atenção enquanto 

ação.  

Para autores contemporâneos como Richards (2005), a atenção pode ser considerada 

como uma função cognitiva que ocorre desde os primeiros dias de vida, sendo sua principal 

função orientar os sentidos aos estímulos do ambiente. Dessa maneira, a medida em que o 

cérebro se desenvolve, passa a administrar de forma seletiva os recursos de processamento 

da informação, isto é, prestar atenção em um estímulo e inibir outros. Nessa direção, 

Sternberg (2008) define atenção como o processamento ativo de uma determinada 

quantidade de informação a partir da enorme quantidade disponível por meio dos órgãos 

dos sentidos, das memórias armazenadas e dos processos cognitivos. Ainda para o autor, os 

fenômenos psicológicos da atenção possibilitam o uso de recursos mentais limitados de 

maneira sensata. Ao diminuir a atenção sobre muitos estímulos exteriores, (ex. como 

sensações), e interiores, (ex. como pensamentos e memória), é possível focar nos estímulos 

que parecem mais interessantes. Percebe-se nessas concepções a ideia de que a atenção 

envolve a seleção de algumas informações enquanto outras são excluídas, também 

encontradas nas definições de James (1890) e Thorndike (1907). Assim, evidencia-se que 

embora muitos sejam os conceitos para o mesmo construto, existe um ponto em comum 

entre as ideias descritas. 

Outro exemplo da complexidade deste construto está no fato de que muitas têm sido 

as taxonomias da atenção adotadas por pesquisadores da área. A respeito disso, Castro 
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(2008) esclarece que a diversidade de classificação para a atenção ocorre dependendo do 

critério adotado. Para melhor ilustrar tal aspecto, algumas dessas classifições serão citadas a 

seguir. Em ordem cronológica da sua proposição Moray (1969), citado por Davies e 

Parasuraman (1982), listou seis categorias de atenção, incluindo concentração mental, 

vigilância, atenção seletiva, busca, ativação e prontidão. Já Posner (1975) sugeriu três 

componentes predominantes da atenção, a saber, alerta, caracterizado pelo estudo do estado 

do organismo que afeta a receptividade geral de informações absorvidas; seleção, referindo-

se a seleção de algumas informações para um tratamento especial a partir dos sinais 

disponíveis; e esforço ou engajamento, que seria a sensação da atenção relacionada ao grau 

de esforço da consciência investida. 

Baños e Belloch (1995) consideram que a atenção se divide em concentração, 

seleção, ativação, vigília e antecipação. Para eles a atenção como concentração referia-se à 

fixação da atenção sobre estímulos, objetos ou situações. A atenção como seleção poderia 

ser compreendida como a habilidade para selecionar os estímulos relevantes dos 

irrelevantes. Em relação à atenção como ativação, caracterizaria-se pela focalização da 

atenção e sua intensidade. Já as tarefas de vigilância seriam aquelas de longa duração nas 

quais o indivíduo deveria identificar um estímulo que aparece de forma irregular. Por fim, a 

atenção como antecipação seria relativa ao aproveitamento de informações anteriores, 

aprimorando, assim, a rapidez e a eficiência de execução da tarefa. 

Outras classificações são referidas por Dalgalarrondo (2000) e Wagner (2003), 

sobre os diferentes tipos, a saber, atenção dividida, sustentada, alternada e seletiva. A 

atenção dividida pode ser compreendida como a capacidade de distribuir a atenção entre 

diferentes estímulos ao mesmo tempo, o que compreende no tratamento simultâneo de 

várias informações. A atenção alternada seria a capacidade de ora manter o foco de atenção 
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em um estímulo ora em outro. Por sua vez, a atenção sustentada, caracteriza-se pela 

capacidade em focar a atenção em um estímulo, ou seqüência de estímulos, durante o 

tempo necessário para executar uma tarefa. Para finalizar, a atenção seletiva envolve a 

seleção de um estímulo dentre vários disponíveis.  

Já para Sternberg (2008) os psicólogos cognitivos têm se interessado especialmente 

pelo estudo de quatro principais funções da atenção, a saber, dividida, vigilância e detecção 

de sinais, busca e atenção seletiva. A atenção dividida define-se como a capacidade em 

realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo, redirecionando os recursos da atenção de 

forma prudente de acordo com suas necessidades. A vigilância e a detecção de sinais são 

consideradas como a capacidade do sujeito para detectar prontamente se percebe, ou não, 

um sinal ou um determinado estímulo de interesse. Sendo assim, por meio da atenção 

vigilante à detecção de sinais o indivíduo deve agir rapidamente ao surgimento do estímulo 

de interesse (ex. atividade de operadores de radar). Quanto à busca pode ser definida como 

buscas ativas por estímulos determinados, como a procura por um objeto perdido. Por fim, 

a atenção seletiva caracteriza-se pelo foco concentrado de atenção sobre determinados 

estímulos de informação ignorando outros estímulos presentes no ambiente. 

Ao refletir sobre a diversidade de classificações existentes, no presente estudo 

optou-se por compreender melhor o conceito de atenção sustentada, inicialmente conhecida 

como vigilância. Para tanto, realizou-se uma recuperação da literatura sobre o construto, os 

primeiros estudos encontrados, bem como sobre os modelos teóricos de atenção sustentada 

que serão apresentados a seguir. Como não existe consenso sobre a categorização da 

atenção, considerou-se aqui a necessidade de investigar quando, como e porquê o termo 

vigilância ou atenção sustentada foi utilizado na literatura sem seguir necessariamente uma 

das classificações expostas anteriormente. 
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Atenção Sustentada: origem, modelos teóricos e pesquisas relacionadas 

Em termos gerais, vigilância ou atenção sustentada tem sido caracterizada como a 

habilidade para monitorar uma série de estímulos durante um longo período de tempo 

(Parsons, 2007). O termo vigilância aplicado ao comportamento humano foi definido em 

1923 pelo neurologista Henry Head (Parasuraman, 1984; Parsons, 2007; Warm, 1984) 

como o estado de máxima disposição fisiológica e psicológica para reagir a estímulos. Os 

registros de seus estudos em pacientes diagnosticados com lesões cerebrais constam como 

uma das primeiras pesquisas sobre vigilância (Warm, Parasuraman & Mathews, 2008). 

Alguns anos depois, Werwoerd (1928) utilizou o termo sustentação para referir-se à 

distribuição da atenção ao investigar o efeito da fadiga no desempenho de uma tarefa que 

requeria atenção. O autor concluiu que após um período de execução de uma tarefa de 

atenção o desempenho tendia a diminuir e discutiu em seu artigo o fato de não ser possível 

afirmar que a interpretação para tal achado se justificava apenas pelo efeito de fatigamento.  

No entanto, o interesse pelo tema foi renovado na Segunda Guerra Mundial, com o 

trabalho pioneiro do neurologista Norman H. Mackworth (Davies & Parasuraman, 1982; 

Glaser, 1982; Parsons, 2007; Sternberg, 2008). À época, a Força Aérea Real Britânica 

estava empregando uma nova tecnologia em suas aeronaves, denominada de Radar, que 

consistia na identificação da aproximação de submarinos inimigos através de um monitor. 

Os operadores escolhidos para tal função eram altamente motivados e qualificados, mas 

mesmo assim falhavam por não identificarem alguns sinais da chegada do inimigo durante 

o período de trabalho. Dessa maneira, foi atribuída a Mackworth a tarefa de investigar por 

que tais pilotos perdiam esses sinais. Com esse intuito, o neurologista desenvolveu um 

radar simulado, denominado de Teste do Relógio, para traçar o percurso de execução de 

uma tarefa durante um período de tempo. O artefato consistia em um relógio branco com 
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um ponteiro que fazia movimentos de 0,3 polegadas por segundo. Os operadores deveriam 

acompanhar o movimento desse relógio e identificar a ocorrência de saltos duplos de 0,6 

polegadas (Mackworth, 1948). 

A sessão do experimento original era de 2 horas e foi observado que a habilidade 

dos observadores para detectar sinais diminuía ao longo da tarefa de vigília. Ao lado disso, 

após a realização do Teste do Relógio com vários operadores, Mackworth (1948) concluiu 

que a eficácia da tarefa de vigília é frágil, pois declina rapidamente ao longo do tempo, 

sendo que o grande declínio estava na marca dos 30 minutos. Os resultados revelaram que, 

após esse período, o desempenho na realização da tarefa diminuía de 10% a 15%, 

declinando gradualmente no decorrer do tempo restante. Nos anos seguintes pesquisadores 

da área (Jerison & Pickett, 1963; Davies & Tune, 1970 citados por Parasuraman, 1979) 

mostraram que essa mesma dificuldade pode ocorrer com tarefas que possuem outros tipos 

de estímulos, mas que exigia monitoramento contínuo como inspetores de bagagem, por 

exemplo.  

O declínio na eficiência de atividades de monitoramento contínuo foi um dos efeitos 

de mais impacto encontrados nas pesquisas sobre vigilância (See, Howe, Warm & Dember, 

1995), e passou a ser referido por Davies e Parasuraman (1982) como o decréscimo de 

vigilância que ocorre ao longo tempo. Posteriormente, as tarefas de vigilância foram 

caracterizadas como atividades que exigiam a concentração para uma ou mais fontes de 

informação na tentativa de detectar e responder à baixa frequência de mudanças no 

ambiente (Parasuraman, 1986; Warm, 1984, 1993). Sendo assim, a habilidade de focalizar a 

atenção e manter a sensibilidade perceptiva de mudança de estímulos durante um longo 

período de tempo passou a ser conhecida como tarefa de vigilância (Warm, 1984).  

Desde a pesquisa pioneira de Mackworth, o decréscimo de vigilância, que parece 
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surgir como um simples resultado de prestar atenção a um sinal pouco frequente, durante 

um longo período de tempo, foi replicado em vários estudos (Hollenbeck, Ilgen, Tuttle & 

Sego, 1995; Parasuraman, 1979; entre outros). Além disso, ressalta-se que o termo 

vigilância já foi empregado como sinônimo de ‘comportamento atencional de longa 

duração’ (Adams, 1963 citado por Davies & Parasuraman, 1982) ou atenção sustentada 

(Stroh, 1971; Swets & Kristofferson, 1970; Warm, 1977). Em pesquisas mais recentes 

recuperadas é empregado o termo vigilância em tarefas de vigilância que avaliam a atenção 

sustentada (Caggiano & Parasuraman, 2004; Helton & cols., 2005; Warm, Parasuraman & 

Matthews, 2008; entre outros). 

Na tentativa de explicar o porque do decréscimo da vigilância vários pesquisadores 

se empenharam para investigar tal questão (Broadbent, 1958; Mackworth, 1948; 

Parasuraman, 1979; entre outros). De acordo com Davies e Parasuraman (1982) duas 

perguntas foram fundamentais para essas pesquisas, a saber, o que determina o declínio do 

desempenho durante uma tarefa de vigilância?, e quais são os determinantes do nível total 

da performance?. No entanto, a ênfase maior foi dada a primeira questão e muitas teorias 

foram desenvolvidas exclusivamente para explicar o decréscimo da vigilância.  

Assim, as primeiras explicações para a vigilância foram baseadas nas teorias 

behavioristas, destacando-se nesse caso a Teoria da Inibição. O construto central para esta 

teoria era a inibição concebida como uma força oposta à tendência dos organismos de 

gastar energia por meio do comportamento. A inibição, portanto, representava a interrupção 

de um determinado comportamento por algum período de tempo (ex., um intervalo de 

descanso no decorrer de uma tarefa), permitindo o fornecimento de reforço para que o 

comportamento continuasse posteriormente. O processo de inibição foi similar ao 

observado no processo de extinção, em experimentos de condicionamento operante. 
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Segundo essa perspectiva, as quedas de vigilância ocorrem justamente porque o sujeito 

realiza tarefas contínuas, sem um intervalo de descanso. Os dados de pesquisas, coerentes 

com essa visão, mostraram que o desempenho do sujeito em uma tarefa de vigilância 

melhora após períodos de repouso, provavelmente um reflexo de dissipação da inibição. 

Além disso, a introdução de um novo evento pode restabelecer os níveis de vigilância, tal 

qual os obtidos no início da tarefa, um processo conhecido como disinibição (Davies & 

Parasuraman, 1982; Glaser, 1982). 

De acordo com Davies e Parasuraman (1982), a teoria da inibição não pôde explicar 

porque, em alguns casos, o desempenho durante a realização de uma tarefa de vigilância 

nunca diminuía, enquanto em outros casos, o desempenho era ruim desde o início da vigília 

e as respostas do sujeito durante não diminuíam com o tempo. Em outras palavras, a 

atenção sustentada poderia diminuir com o tempo, mas o número de respostas dadas 

permanecia relativamente estável. No entanto, uma das descobertas empíricas mais 

problemáticas para esta teoria era de que a probabilidade de aumento de sinal, que deveria 

aumentar a inibição de respostas do sujeito e, assim, diminuir o desempenho, nesse caso o 

que se observava era a melhora da vigilância.  

Retornando à linha do tempo, outro trabalho relevante surgiu em 1957 quando 

Broadbent apresentou sua Teoria do Filtro que também procurava explicar o decréscimo de 

vigilância. Ele via o indivíduo como um processador de informações com entradas e saídas 

de um canal limitado, possuindo uma atenção seletiva, como se fosse um mecanismo de 

filtragem. Essa teoria definia que o processamento da informação estaria sujeito a dois 

momentos, sendo o primeiro o filtro de estímulos conforme sua importância e condição 

física e, em seguida, o descarte dos estímulos não relevantes. Em uma tarefa de vigilância, 

desde que o observador tivesse que identificar a mesma fonte de informação, por um longo 

período de tempo, ele estaria vulnerável a sofrer algumas interrupções, como piscar os 
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olhos, o que poderia se itensificar no decorrer da tarefa, impedindo seu bom desempenho. 

Uma vez que o mecanismo de filtragem era capaz de processar apenas um canal ao mesmo 

tempo, qualquer desvio na atenção seletiva ou no mecanismo de filtragem iria bloquear a 

entrada de estímulos relevantes. Porém, sua teoria não tinha base empírica que 

comprovasse se essa distração durante a tarefa ocorria apenas devido às interrupções do 

sujeito, como o piscar os olhos (Davies & Parasuraman, 1982; Glaser, 1982). 

O declínio das teorias behaviorista e o início dos estudos baseados em unidades de 

comportamento desencadearam a ‘revolução cognitiva’ na psicologia (Dember, 1974). As 

teorias de processamento de informação da década de 1950 representavam as primeiras 

manifestações dessa mudança. Apesar de Broadbent (1958) ter proposto a Teoria do Filtro 

Atencional nas tarefas de vigilância, os dados empíricos não sustentaram suas afirmações 

(Craig, 1985). Durante esse mesmo período, surgiu a Teoria da Expectativa que não 

procurou explicar a queda da performance, mas sim contribuir com os problemas de 

pesquisa encontradas na Teoria da Inibição.  

A Teoria da Expectativa, apresentada pela primeira vez por Baker (1959), afirmava 

que as expectativas dos observadores a respeito da ocorrência dos estímulos muitas vezes 

diferem da realidade, e isso explica a diferença para os padrões de resposta observados em 

experimentos de vigilância. Assim, os observadores ajustam seu nível de respostas (e, 

assim, o seu nível de detecções) de acordo com a frequência do sinal percebido e suas 

experiências anteriores sobre a tarefa ou tarefas semelhantes. Também, os observadores 

poderiam aprender durante a tarefa que os sinais que eles procuravam eram raros e, assim, 

ajustavam suas respostas adequadamente (Craig, 1978). Embora essa teoria ainda tenha 

utilidade para explicar os efeitos das respostas dos observadores em mudanças na 

frequência de sinais, ela não forneceu uma explicação completa para os efeitos da 

vigilância, já que restringiu sua explicação ao efeito de aprendizagem durante a tarefa.  



 31 

Outra tentativa de explicar mais detalhadamente a vigilância surgiu com a aplicação 

da Teoria da Excitação (Glaser, 1982). Esta teoria foi apresentada de forma já reconhecida 

por Hebb (1955). Nessa visão, o nível de vigilância de um indivíduo depende da sua 

excitação, que pode ser resultante da tarefa de vigilância ser estimulante, por exemplo. 

Embora haja alguma evidência para esta afirmação, visto que a atividade eletro-cortical 

tende a diminuir durante uma vigília, (Davies & Parasuraman, 1982), a Teoria da Excitação 

desconsiderou o elevado nível de estresse associado à vigilância. A respeito sabe-se que 

frequentemente está associada ao aumento dos níveis de catecolaminas relacionada à 

resposta do sistema endócrino ao estresse, exemplificado pela investigação com 

observadores de radares que mostravam mais sintomas de estresse depois de uma vigília do 

que no seu início (Hancock & Szalma, 2008). Também foi ponderado o fato de a excitação 

não se manter visto que as tarefas de vigilância geralmente são monótonas, e nesse caso a 

carga mental associada a tais tarefas deveria ser baixa. Ao contrário, tem sido comprovado 

que a carga de trabalho durante a tarefa de vigilância é bastante elevada (Warm, Dember & 

Hancock, 1996; Helton & cols., 2005; entre outros). 

Na mesma perspectiva de Hebb (1955) e outros teóricos da excitação, Mackworth 

(1968) sugeriu que o decréscimo de vigilância poderia ser atribuído à habituação sensorial e 

inibição neural. Como prova dessa teoria, ele cita o trabalho de Sharpless e Jasper (1956) e 

Thompson e Spencer (1966) sobre os efeitos da estimulação repetitiva na habituação e 

inibição neural. Ele também apresentou estudos (Haider, Spong e Lindsley, 1964; 

Wilkinson, Morlock, e Williams, 1966) que indicaram queda na amplitude dos 

componentes neurais durante tarefas de vigilância prolongada. Não fica claro, porém, se 

essa alteração na atividade neural era devido à habituação, como afirma Mackworth, ou se 

poderia ser por alguma mudança no foco de atenção. No entanto, Mackworth (1968) 

ofereceu evidências fisiológicas de que a estimulação repetitiva reduzia indicativos de 
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excitação e atenção, e por isso se apoiou nas explicações da habituação para o decréscimo 

de vigilância. Além disso, as explicações de habituação no decréscimo de vigilância eram 

compatíveis com a Teoria da Inibição e a Teoria do Filtro (Loeb & Alluisi, 1977 citado por 

Glaser, 1982). 

Os problemas associados com a Teoria da Excitação coincidiram com o fato dela 

apresentar uma explicação unitária para o desempenho em tarefas de vigilância. Sendo 

assim, a Teoria dos Recursos (Moray, 1967; Navon & Gopher, 1979; Norman & Bobrow, 

1975) surgiu como uma alternativa à Teoria da Excitação e foi adotada por alguns 

pesquisadores. De acordo com ela, a vigilância de um indivíduo depende da capacidade 

mental ou recursos que podem ser alocados para a tarefa. O conceito de recursos baseia-se 

na noção de oferta e demanda e de unidades de processamento disponíveis para a tarefa. 

Segundo essa teoria, a queda no desempenho ocorre porque as pessoas gastam recursos 

para manter a atenção em uma frequência mais rápida do que eles podem ser repostos 

(Parasuraman, Warm & Dember, 1987). Ela é consistente com os resultados empíricos da 

taxonomia de vigilância proposta por Davies e Parasuraman nos anos 1980 e com os 

achados relativos à carga de trabalho produzida em tarefas de vigilância (Warm, Dember & 

Hancock, 1996; Helton & cols., 2005) e estresse (Szalma & cols., 2004; Warm & cols., 

2008). Porém, como outras construções em psicologia, os recursos são difíceis de serem 

definidos operacionalmente e, portanto, é bastante complexo testá-los empiricamente. O 

futuro dessa teoria depende dos esforços atuais e futuros para compreender o que são esses 

recursos (Warm, Parasuraman & Matthews, 2008). 

Conforme exposto, muitas foram as teorias que tentaram explicar o fenômeno do 

decréscimo de vigilância em tarefas de longa duração. Dentre essas teorias destaca-se aqui 

a Teoria dos Recursos por apresentar quais são os possíveis recursos ou processos que estão 

associados à sustentação da atenção. Nesse sentido, vale ressaltar que existem estudos que 



 33 

investigaram os componentes cognitivos envolvidos nas tarefas de vigilância. Para melhor 

ilustrar essa questão algumas pesquisas foram recuperadas e serão apresentadas a seguir. 

Também serão mostradas outras reflexões teóricas, bem como investigações que buscaram 

relacioná-lo com outras variáveis e construtos, como diferenças de idade, memória, carga 

de trabalho mental e estresse na execução de tarefas de vigilância.  

De acordo com Parasuraman (1979) o decréscimo da vigilância poderia ocorrer 

devido ao declínio da percepção sensorial do sujeito que executa a tarefa ou por mudanças 

no critério de suas respostas. Para tanto, tornava-se fundamental a compreensão de que o 

declínio da identificação do alvo normalmente poderia ser acompanhado de uma avaliação 

falsa da identificação do sinal (falso positivo). Nesse caso a perda de vigilância ocorreria 

tanto pelo fato da diminuição da habilidade do observador em discriminar alvos de não 

alvos, como pelo processo de resposta, durante o qual o observador tenderia a ficar mais 

cauteloso para responder ao alvo no tempo da tarefa. 

No seu artigo de 1979, Parasuraman descreve duas categorias de tarefas de 

vigilância, sendo a primeira a tarefa de discriminação sucessiva e a segunda a tarefa de 

discriminação simultânea. A tarefa de discriminação sucessiva caracteriza-se pelo 

surgimento do estímulo alvo no momento em que o estímulo não alvo não aparece, ou seja, 

os estímulos são apresentados separadamente. No caso da segunda categoria de tarefa, a de 

discriminação simultânea, o estímulo alvo aparece junto ao estímulo não alvo. Portanto, na 

discriminação sucessiva a memória de trabalho é imposta, já que o estímulo alvo e os 

distratores não são apresentados no mesmo momento. Além disso, a tarefa de discriminação 

sucessiva é utilizada o julgamento absoluto do observador, enquanto à tarefa de 

discriminação simultânea o julgamento comparativo, alvo do não alvo, prevalece. 

Parasuraman (1979) também apontava que o decréscimo de vigilância, resultante do 

declínio da percepção sensorial, só ocorre quando o observador tem que discriminar o alvo 
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do não alvo representado na memória e quando os estímulos eram apresentados 

rapidamente. Ao contrário, se o tipo de discriminação não sobrecarrega a memória, ou se os 

estímulos não são apresentados rapidamente, o decréscimo resultaria da mudança de 

critérios para responder a tarefa. Esses aspectos são relevantes para ajudar a compreensão 

da atenção sustentada e também a maneira de se avaliar tal fenômeno.  

Na tentativa de comprovar suas hipóteses, Parasuraman (1979) selecionou 40 

voluntários para participarem dos seus experimentos, realizando tarefas de discriminação 

sucessiva e simultânea, auditiva e visual, bem como com velocidades na apresentação dos 

estímulos variadas, frequência alta, média e baixa. As tarefas foram divididas em blocos de 

15 e 15 minutos, totalizando 45 minutos para cada teste. O critério utilizado para avaliar a 

habilidade sensorial, foi o número de omissões de respostas no decorrer do teste. Os 

resultados da análise de variância revelaram que o decréscimo sensorial ocorre apenas na 

tarefa de discriminação sucessiva e com uma alta velocidade de apresentação de estímulos. 

Já o decréscimo da vigilância ocorre em todas as condições de velocidades em que os 

estímulos aparecem, ou seja, baixa, média e alta. Também, a velocidade de apresentação 

dos estímulos afetou todas as categorias de tarefas, principalmente a de discriminação 

sucessiva.  

Em 1982 Davies e Parasuraman publicaram um livro chamado ‘The Psychology of 

Vigilance’ e introduziram uma taxonomia, que seria utilizada em estudos posteriores para 

avaliar a atenção sustentada (Berardi, Parasuraman & Haxby, 2001; Parasuraman, Nestor & 

Greenwood, 1989; Warm, Dittmar & Dember, 1987; entre outros). Além de distinguir duas 

categorias de tarefas, as de discriminação sucessiva e simultânea, os autores apontaram 

outros aspectos considerados relevantes para o processo de avaliação, a saber, modalidade 

sensorial, complexidade da fonte e frequência em que os estímulos são apresentados. A 

modalidade sensorial se caracteriza pelo uso dos sentidos, podendo ser o visual ou auditivo. 
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Já a complexidade da fonte representa o conteúdo do teste, podendo ser uma ou mais fontes 

de estímulos apresentadas na tarefa. Por fim, a frequência em que os estímulos aparecem 

pode variar de baixa à alta velocidade.  

Em uma extensa revisão da literatura, Davies e Parasuraman (1982) observaram que 

o decréscimo de vigilância ocorria apenas para determinadas categorias de tarefa. 

Especificamente, eles descobriram que o desempenho diminuía de forma mais significativa 

em tarefas de discriminação sucessivas com alta frequência de estímulos (acima de 24 

estímulos por minuto) e com várias fontes a serem monitoradas. Em relação à modalidade 

sensorial, as tarefas visuais apresentaram níveis de desempenho inferior quando 

comparadas às tarefas auditivas.  

Mais tarde, o trabalho de meta-análise de See, Howe, Warm e Dember (1995) 

confirmou que a frequência em que os estímulos aparecem foi o principal determinante do 

desempenho de vigilância, mas também revelou que o decréscimo pode ocorrer em ambas 

as categorias de tarefas, sucessivas e simultâneas. Além disso, eles observaram que 

diferenças entre as tarefas que exigiam prioritariamente a discriminação sensorial, daquelas 

que impunham exigências cognitivas (ex. cálculos matemáticos), e sugeriram que a 

distinção entre as tarefas sensoriais e cognitivas deveria ser adicionada como mais uma 

categoria na taxonomia da vigilância. 

Retomando o trabalho de Davies e Parasuraman (1982), outro aspecto importante 

referido por eles refere-se ao efeito da tomada de decisão para responder à uma tarefa de 

vigilância, denominada como critério de resposta, e que pode ser alterado ao longo da tarefa 

visto que o observador fica mais cauteloso para responder ao estímulo. Cumpre aqui 

observar que, de fato, ao se executar uma tarefa de longa duração, após o primeiro erro 

cometido, começa-se a observar mais cada ação com mais cuidado. 
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Em geral, a capacidade de sustentar a atenção observando alvos visuais diminui 

depois de um período de tempo de execução da tarefa. O decréscimo na velocidade de 

identificação do alvo pode resultar de pouca percepção sensorial, de mudança de critério de 

resposta ou dos dois juntos. O declínio sensorial tem sido associado à combinação de alta 

velocidade no processamento de estímulos juntamente com o alvo que requer uma carga de 

memória, sendo nesse caso a tarefa de discriminação sucessiva (Nuechterlein, Parasuraman 

& Jiang, 1983).  

Embora os estudos de Parasuraman (1979), Nuechterlein e cols. (1983) e See e cols. 

(1995) tenham evidenciado o decréscimo da atenção após um determinado período de 

realização da tarefa de vigilância, a pesquisa de Nachreiner (1977) citada por Davies e 

Parasuraman (1982) mostrou outro dado relevante. Após a realização da tarefa de vigilância 

visual, ele observou que os participantes da sua pesquisa apresentaram um declínio 

significativo da atenção nos primeiros 15 minutos do teste. Porém, no final do segundo 

período do teste (também com duração de 15 minutos) os mesmos sujeitos obtiveram uma 

melhora significativa em relação ao início do teste. Esse achado mostrou que apesar de 

existir um decréscimo da atenção em um determinado período de tempo, esse decréscimo 

não é mantido no decorrer de toda a tarefa. O sujeito pode apresentar uma recuperação da 

atenção e depois de um novo período de tempo executando novamente a tarefa, mais uma 

vez manifestar um decréscimo dessa atenção. 

A esse respeito Poulton (1973), também citado por Davies e Parasuraman (1982), já 

sugeria que o fato de existir uma recuperação da atenção no decorrer de uma tarefa de 

vigilância não exclui a ocorrência de um novo decréscimo da atenção. O autor defende que 

embora a familiaridade com a tarefa e a percepção cada vez mais real da sequência em que 

os estímulos são apresentados possam contribuir para uma melhora de desempenho, essas 
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duas questões não seriam suficientes para garantir a melhora do sujeito no decorrer do 

tempo restante de uma tarefa de vigilância. 

Vale refletir que durante muitos anos os pesquisadores da área, como Mackworth 

(1948), Parasuraman (1979), entre outros, utilizavam tarefas de longa duração para avaliar 

a atenção sustentada. De acordo com Nuechterlein, Parasuraman e Jiang (1983), 

Nuechterlein (1982) desenvolveu uma tarefa que requeria a identificação de alvos visuais 

pouco nítidos, sem a utilização da memória para tarefas de discriminação sucessivas, em 

um período curto de tempo de 5 a 10 minutos. Ele constatou que nessa situação o 

decréscimo sensorial ocorreu mais rápido que outras tarefas de atenção sustentada.  

A fim de investigar se o mesmo processo ocorreria novamente, Nuechterlein e cols. 

(1983) aplicaram o mesmo teste em 21 homens e 17 mulheres, entre 17 e 23 anos com a 

visão normal. Em um projetor foi apresentado uma sequência de dígitos de 0 a 9, na qual a 

cada vez que o zero (estímulo alvo) aparecesse, o sujeito deveria apertar uma das três 

opções de respostas, certeza, quase certeza, incerteza. No total foram apresentados 486 

estímulos, sendo 120 estímulos-alvo e 366 não alvo. Eles foram divididos em três blocos 

com sequências de estímulos aleatórias cada um, com o tempo total de 2.7 minutos e com 

162 estímulos, em velocidades alta, moderada e baixa. Na velocidade baixa poucos erros 

foram cometidos, impossibilitando as análises. O decréscimo sensorial ocorreu quando os 

alvos foram apresentados em uma velocidade mais alta, ocorrendo com 5 minutos de teste. 

Dessa forma, observaram que não era necessário um teste de 30 a 45 minutos para que o 

decréscimo da habilidade sensorial na atenção sustentada ocorresse. Os achados dos autores 

foram essenciais para que em estudos posteriores fossem usadas medidas com menos tempo 

de duração para avaliar a atenção sustentada, tal como o teste elaborado no presente estudo. 

Assim, independente da duração do teste, longa ou curta, Davies e Parasuraman 

(1982) salientam que o decréscimo da vigilância ocorre nos primeiros minutos da tarefa. De 
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fato, se forem comparados os resultados citados aqui nos estudos de Mackworth (1948), 

Nachreiner (1977), Nuechterlein (1982) e Nuechterlein e cols. (1983), observa-se que o 

decréscimo da atenção ocorreu logo no início do teste.  

Com o propósito de verificar se a posição e direção da cabeça dos sujeitos afetaria o 

declínio perceptual, Warm, Dittmar e Dember (1987) realizaram uma pesquisa com tarefas 

de vigilância em que os sujeitos deveriam ficar com a cabeça fixa, ou com movimentos 

restritos para responder ao teste. Para tanto, foram utilizadas tarefas de discriminação 

sucessiva e simultânea de duas maneiras com o movimento da cabeça restrito e com o 

movimento da cabeça livre. A hipóstese era que o efeito restrito do movimento da cabeça 

fosse maior na tarefa de discriminação simultânea, visto que o desempenho dos sujeitos na 

tarefa de disciminação sucessiva pode ser afetado mais pela carga de memória necessária 

para realizar a tarefa do que o sujeito mudar a posição e direção da cabeça.  

Da pesquisa de Warm e cols. (1987) participaram 64 estudantes de psicologia de 

uma universidade dos Estados Unidos, sendo 41 homens e 23 mulheres. Com base nos 

resultados obtidos os autores calcularam o percentil de acertos e de falsos alarmes de cada 

sujeito durante as tarefas. Ficou evidente que a sensibilidade perceptual foi maior nas 

tarefas realizadas com os movimentos da cabeça restritos. O declínio da vigilância foi 

menor durante a realização dessas tarefas quando comparadas com as tarefas em que o 

movimento da cabeça estava livre. Esse efeito ocorreu tanto nas tarefas de discriminação 

simultânea quanto sucessivas. A porcentagem de detecções corretas na tarefa com a cabeça 

livre do primeiro ao último período da tarefa decresceu gradativamente de 77% até 40%. 

Enquanto na tarefa com movimentos restritos foi de 78% a 62%. Esse efeito foi similar para 

os dois tipo de discriminação da tarefa. Na situação em que os movimentos de cabeça eram 

restritos, os sujeitos se mostraram mais cautelosos havendo menor número de omissões 

(alvos não marcados), que aumentou no final da tarefa, quando comparado ao início da 
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tarefa. Essa diferença foi estatisticamente significativa em ambos os tipos de tarefas, 

sucessiva e simultânea.  

A habilidade de manter a atenção nas tarefas em que os estímulos se apresentam de 

forma infrequente pode variar com a idade. A avaliação por meio da tarefa de vigilância 

tem sido frequentemente utilizada para investigar diferenças de idades na atenção 

sustentada (Berardi, Parasuraman & Haxby, 2001; Surwillo & Quilter, 1964; Giambra & 

Quilter, 1988; Parasuraman, Nestor & Greenwood, 1989; Carriere, Cheyne, Solman & 

Smilek, 2010). Contudo, não existe consenso entre pesquisadores da área sobre a influência 

da idade no declínio da vigilância. A pesquisa de Surwillo e Quilter (1964) identificou que 

adultos entre 69 e 85 mostraram maior perda de vigilância após uma hora de realização do 

Teste do Relógio de Mackworth em comparação com adultos entre 22 e 45. Anos depois, 

Giambra e Quilter (1988) replicaram o estudo de Surwillo e Quilter (1964) e em seus 

resultados não foi detectada diferença significativa entre as idades ou alterações em relação 

à precisão na realização da tarefa. Além disso, foi observado pouco efeito diferencial da 

idade ao longo desses anos sobre o decréscimo de vigilância.  

O estudo de Parasuraman, Nestor e Greenwood (1989) investigou a capacidade de 

atenção sustentada de jovens-adultos, entre 21 e 29 anos, e idosos de 65 a 78 anos. A tarefa 

proposta foi a de discriminação sucessiva que consistia em três níveis de velocidade na 

frequência em que os estímulos apareciam, a saber, alta, moderada e baixa. Os idosos 

tiveram menor desempenho e diminuição da vigilância ao serem comparados aos jovens, 

especialmente quando os estímulos eram apresentados de forma acelerada, em alta 

velocidade.  

Na pesquisa de Berardi, Parasuraman e Haxby (2001) foram examinadas diferenças 

na atenção sustentada relacionadas com a idade, por meio da tarefa de discriminação de 
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dígitos, usada por Neuchterlein (1982). Os participantes apresentavam boa saúde ocular e 

foram pareados em relação às variáveis sexo e educação. Os autores incluiram também um 

grupo de meia-idade que não foi avaliada por Parasuraman e cols. (1989) abrangendo, 

portanto, outra etapa da vida adulta. Os resultados revelaram uma diferença significativa 

entre os grupos extremos de jovens e idosos, sendo que os idosos obtiveram o pior 

desempenho na tarefa de atenção sustentada. 

Em estudo mais recente, Jonathan e cols. (2010) avaliaram o desempenho, em um 

teste de atenção sustentada, de 638 sujeitos com idades entre 14 e 77 anos. Para análise dos 

dados foram considerados os erros cometidos ao longo do teste e a velocidade de resposta. 

Os resultados obtidos mostraram que com o aumento da idade o número de erros no 

decorrer do teste diminui, e ao contrário, quanto mais novo o sujeito maior o número de 

erros. Porém, a velocidade de resposta diminui conforme aumenta a idade. Em razão desses 

resultados, os autores alegam que a qualidade para realização da tarefa, no que se refere ao 

número de erros cometidos, melhora consideravelmente com a maturidade. No entanto, a 

velocidade de resposta não acompanha essa lógica, o que explicaria os resultados de outras 

pesquisas que avaliaram o construto e pessoas de diferentes faixas etárias, e observaram 

uma diminuição da atenção com o aumento de idade. 

Percebe-se que a maioria dos achados aqui relatados (Berardi, Parasuraman & 

Haxby, 2001; Parasuraman & cols., 1989; Surwillo & Quilter, 1964) mostraram o efeito da 

idade nas medidas de atencão sustentada, à exceção de um deles (Giambra & Quilter, 1988) 

que não encontrou diferenças significativas, quando fez a réplica do delineamento de 

Surwillo e Quilter (1964). Em todos esses estudos, tanto para jovens e idosos, foi observado 

que o padrão no decréscimo da atenção foi similar, sendo que o maior decréscimo ocorreu 

nas tarefas em que os estímulos apareciam em uma frequência alta. Também a pesquisa de 

Jonathan e cols. (2010) constatou que a tarefa de vigilância é mais bem desempenhada por 
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pessoas mais velhas, já que o número de erros que cometem diminui consideravelmente. 

Eles ainda acrescentam que, ao contrário, pesquisas recuperadas na literatura apontam que 

o decréscimo da atenção com o aumento da idade pode estar associado à diminuição na 

velocidade de resposta do sujeito e não à qualidade no desempenho da tarefa. 

Outra questão relevante sobre os estudos de atenção sustentada trazida por Molloy e 

Parasuraman (1996) refere-se ao excesso de confiança nos sistemas automatizados, que 

leva ao aumento do número de erros. Tomando como exemplo, o computador do avião, eles 

observaram que pilotos deixavam de monitorar as tarefas que dependiam de um sistema 

automatizado. Ao lado disso, o interesse de pesquisadores sobre os fatores humanos 

envolvidos na vigilância se itensificou em razão da ampliação da automação dos sistemas 

de trabalho, determinantes para a relação homem-máquina (Parasuraman & Riley, 1997). 

Conforme observou Sheridan (1980), desde a década de 80 do século passado, os avanços 

na tecnologia de automação mudaram os papéis dos trabalhadores que na maioria das 

vezes, só precisam reagir quando os problemas surgem, ou seja, quando há uma falha de 

segurança na máquina, por exemplo. Dessa maneira, a vigilância se tornou um componente 

crucial do desempenho humano em ambientes de trabalho nos quais os sistemas 

automatizados são comuns, como controladores de vôo, vigilância militar, navegação 

litoral, processo industrial/controle de qualidade, tarefas de inspecção agrícola, entre outros 

(Warm, Parasuraman & Matthews, 2008). Porém, é possível pensar na atenção sustentada 

para profissões em que a tarefa rotineira se torna muito repetitiva, como a de motoristas de 

ônibus urbano, que são o alvo da presente pesquisa. 

Ao investigar a atenção sustentada, Ballard (1996) delimitou três tipos de fatores 

que podem afetar o empenho do sujeito para que se mantenham atento durante um dado 

período de tempo. O primeiro deles refere-se à velocidade de apresentação de um estímulo 



 42 

ou frequência com que ocorrem. Neste caso, o autor identificou que o aparecimento de 

vários estímulos em um curto período de tempo pode diminuir a capacidade de vigília da 

pessoa. O segundo que interfere na atenção sustentada refere-se às condições do ambiente, 

como o barulho. Por último, ele chama a atenção para as características pessoais do sujeito. 

São referidas na literatura três tipos de diferenças individuais significativas, a saber, 

sintomas clínicos, estado fisiológico e personalidade. Pessoas que usam medicamentos e 

drogas, ou que têm diagnóstico de depressão e esquizofrenia, por exemplo, tendem a 

apresentar um baixo nível de atenção sustentada (Chen & Faraone, 2000). Em relação à 

personalidade, pesquisas têm revelado que pessoas extrovertidas possuem um desempenho 

ruim em atenção sustentada quando comparadas a pessoas introvertidas (Baken, 1959; Carr, 

1971; Davies & Hockey, 1966; Rose, Murphy, Byard & Nikzad, 2002). 

Investigações um pouco mais recentes têm mostrado a memória visual, a carga de 

trabalho mental e o estresse como fatores determinantes no desempenho da atenção 

sustentada (Caggiano & Parasuraman, 2004; Helton & cols., 2005; Szalma & cols., 2004; 

Warm & cols., 2008). A pesquisa de Caggiano e Parasuraman (2004), por exemplo, tinha 

como hipótese que a memória visual afetava o decréscimo de vigilância. Os autores se 

apoiaram na Teoria da Detecção do Sinal (Green & Swets, 1974) utilizada para avaliar 

mudanças de sensibilidade na identificação de estímulos ao longo do tempo, independente 

de mudanças na tomada de decisão do sujeito no decorrer da tarefa. Os participantes foram 

doze adultos jovens, sendo 7 mulheres e cinco homens, com idades entre 18 e 30 anos e 

com boa visão. Os instrumentos utilizados foram um teste de atenção sustentada, (tarefa de 

discriminação sucessiva), um teste de memória visual e um de memória não visual. Os 

resultados revelaram que a medida que o desempenho na tarefa de vigilância diminuía, 

também diminuía o desempenho no teste de memória visual. O mesmo não ocorria com o 



 43 

teste de memória não visual. Este resultado forneceu informações importantes sobre o papel 

específico de representação da memória no decréscimo de vigilância. 

A Teoria da Carga Mental de Trabalho, que de acordo com Helton e cols. (2005) 

começou com o trabalho de Wickens (1984), refere-se à disponibilização de recursos para 

executar uma tarefa, avaliados por meio de medidas comportamentais, neurais ou subjetiva. 

Para tanto, Helton e cols. (2005) investigaram a influência da carga mental de trabalho em 

uma tarefa de vigilância. Participaram 80 universitárrios, sendo 40 mulheres e 40 homens 

com idades variando entre 18 e 28 anos, com visão normal ou corrigida e que não 

conheciam o propósito do experimento. Os instrumentos utilizados foram um teste de 

atenção sustentada, e um questionário de autopercepção sobre carga de trabalho mental, 

respondido antes e depois do teste de atenção. Os resultados revelaram que houve aumento 

da carga de trabalho mental no decorrer da tarefa. Ao lado disso, mostraram que a tarefa de 

vigilância pode ser considerada exigente, e não monótona ou automatizada. 

Com o objetivo de desenvolver um quadro sistemático e multidimensional para a 

compreensão de estados transitórios de humor, excitação e fadiga, Matthews e cols. (2002) 

elaboraram um questionário sobre estresse para avaliar em quais dimensões o fenômeno era 

experimentado, como distúrbio do afeto, motivação e cognição. O questionário foi 

elaborado em três fatores, a saber, envolvimento na tarefa, angústia e preocupação. 

Envolvimento na tarefa refere-se, por um lado, ao entusiasmo e, por outro, à fadiga e 

apatia; a angústia engloba o humor negativo e a falta de confiança, enquanto que o fator 

preocupação reflete condições negativas autorreferentes. Uma série de estudos com esse 

questionário mostrou que a participação em uma tarefa de vigilância geralmente leva à 

perda de envolvimento na atividade, acompanhada por sentimentos de angústia (Szalma & 

cols., 2004; Warm & cols., 2008). Vale a ressalva de que o estresse induzido por tarefas de 

vigilância é maior do que uma preocupação acadêmica, pois o estresse desempenha um 
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importante papel na redução da saúde do trabalhador, segurança e produtividade (Warm & 

cols. 2008). Essa questão também pode ser observada com motoristas de ônibus (Almeida, 

2002; Silva & Günther, 2005) o que pode dificultar seu desempenho durante a realização da 

rotina de trabalho.  

Outros estudos, também, buscaram verificar se, conforme apontado na Teoria dos 

Recursos, ao realizar uma tarefa de vigilância o sujeito dispõe de mais de um recurso 

(Helton e cols., 2007; Parasuraman, Warm & See, 1998; Shaw & cols., 2009; Fu, Fedota, 

Greenwood & Parasuraman, 2010). Para tanto, pesquisadores da área têm utilizado a 

neuroimagem recorrendo à tomografia por emissão de pósitrons e ressonância magnética 

funcional para mapear a área ou as áreas do cérebro que são acionadas no decorrer da 

atividade (Parasuraman & Caggiano, 2005; Warm & cols., 2008).  

Os estudos que empregaram a tomografia e ressonância magnética detectaram o 

aumento do fluxo sanguíneo cerebral em regiões do córtex pré-frontal que pode ser usado 

como meio de quantificar os recursos de atenção e carga de trabalho mental. Eles mostram, 

também, que o decréscimo de vigilância é comparada ao declínio temporal na velocidade 

do fluxo sangüíneo (Warm & cols., 2008;. Warm & Parasuraman, 2007). Além disso, as 

mudanças no fluxo sanguíneo cerebral, assim como o metabolismo da glicose estão 

envolvidos no desempenho das tarefas de vigilância e que estas tarefas ativam várias 

regiões do cérebro (Parasuraman, 2000). Para os autores, estes resultados dão sustentação à 

Teoria dos Recursos visto que comprovam, por meio da neuroimagem, que a atenção 

sustentada demanda a ativação de várias regiões do cérebro. 

Conforme descrito, as tarefas de vigilância têm sido tradicionalmente consideradas 

como mentalmente pouco exigentes. As pesquisas sobre carga de trabalho mental, estresse, 

memória visual e estudos de neuroimagem questionam essa premissa. Ao invés de serem 

atribuições de trabalho simples como originalmente pensado, as tarefas de vigilância são 
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exigentes e demandam recursos, como revelado por medidas comportamentais, subjetivas e 

neurológicas. Esses aspectos precisam ser considerados na concepção de ambientes de 

trabalho envolvendo funções de vigilância e na avaliação de pessoas que realizam tais 

funções (Warm & cols., 2008).  

Ainda, vale refletir sobre outros aspectos da atenção sustentada que justificam seu 

estudo no contexto do trânsito. De Gangi e Porges (1990) já diziam que a atenção 

sustentada poderia ser definida como a capacidade de dirigir e concentrar a atividade 

cognitiva em estímulos específicos. Para completar qualquer atividade cognitiva planejada, 

em sequência de ação é necessário o uso da atenção sustentada. Os autores exemplificam, 

citando o ato de ler um artigo de jornal e esclarecendo que é preciso ser capaz de se 

concentrar na atividade de leitura o tempo suficiente para completar a tarefa. A dificuldade 

nessa atividade pode ocorrer quando surge uma distração, que pode interromper e, 

consequentemente, interferir na atenção sustentada. A sustentação ocorrerá se o texto for 

compreendido no final, assim como o foi no início. 

Por analogia, é possível pensar no ato de dirigir. Um motorista de ônibus deve ser 

capaz de focar-se e concentrar-se no trajeto que percorre durante todo o período de 

trabalho. Muitas podem ser as dificuldades no decorrer do dia, como elementos distratores 

do trânsito (ex. pedestres, outros motoristas, condições do tempo e das vias, bem como os 

passageiros do ônibus, entre outros). Nesse caso, a sustentação ocorrerá se em cada dia de 

trabalho o motorista desempenhar sua função sem transgredir as regras do trânsito ou 

causar qualquer malefício a outrem. 

Retomando as considerações de De Gangi e Porges (1990), a atenção sustentada 

pode ser compreendida como um requisito básico para o processamento de informações. 

Sendo assim, esse tipo de atenção é importante para o desenvolvimento cognitivo, visto que 
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se uma pessoa tiver dificuldade em manter a atenção, geralmente apresenta incapacidade de 

acompanhamento para se adaptar às exigências ambientais ou modificar seu 

comportamento.  

O aprofundamento na literatura sobre atenção sustentada permite inferir que a 

adaptação às exigências ambientais é necessária para motoristas de ônibus. Dentre as 

funções desse profissional estão o controle de itinerários, o próprio ato de dirigir e a tomada 

de decisões em situações desafiadoras devido a imprevistos de trânsito que podem ocorrer 

no trajeto de uma linha de ônibus. Assim, admite-se a relevância do estudo da atenção 

sustentada nesses motoristas. A tarefa que eles executam é contínua, repetitiva e demanda 

foco. Para desempenhar bem uma rotina de trabalho, eles devem responder aos estímulos 

alvos durante o trajeto, como parar no local certo para entrada e saída de passageiros e 

obedecer os sinais de trânsito, evitando que elementos distratores, como outdoors, pedestres 

e outros motoristas dispersem sua atenção e afetem seu desempenho na execução da tarefa. 

Para a construção de uma medida de atenção sustentada, é indispensável 

compreender como os instrumentos com tal propósito têm sido elaborados. De acordo com 

Stins e cols. (2005) a sustentação envolve a manutenção contínua da atenção ao longo do 

tempo de alerta e também a receptividade para vários estímulos que aparecerão durante a 

tarefa. Manter o desempenho ao longo desse tempo requer atenção para um alvo, a 

organização de respostas adequadas aos sinais, e a inibição de respostas inadequadas.  

A respeito dos estudos sobre medidas de atenção sustentatada McGrath (1963), 

citado por Glaser (1982), ressalta que as tarefas utilizadas para mensurar o construto têm 

sido diferentes em dificuldade e complexidade. Entretanto, ele considera que todos os 

paradigmas de vigilância têm características em comum, tais como, as tarefas de vigilância 

que são prolongadas ou contínuas; os estímulos que são claramente perceptíveis pelo 
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observador e ocorrem raramente. Assim, esses elementos comuns nas muitas investigações 

feitas possibilitam que elas sejam comparadas. 

Autores como Richards (2004) e Trommer, Hoeppner e Armstrong (1988) 

ponderam que esse tipo de atenção requer a habilidade de foco e sustentação durante toda a 

tarefa. Dessa maneira, no período de realização de um teste que visa avaliar tal construto, 

os erros de omissão e desatenção, acontecem quando a atenção declina e o indivíduo falha 

em responder ao estímulo alvo. Ao lado disso, os erros de impulsividade, ocorrem quando 

uma resposta é dada na ausência desse estímulo. Já Sisto e cols. (2006) consideram que 

para avaliar a atenção sustentada é requerido do indivíduo a manutenção do foco em um 

determinado estímulo por um período, ao mesmo tempo em que aparecem outros elementos 

distratores. Assim, é necessária alta concentração e velocidade de processamento, no caso 

do tempo de execução ser pré-determinado.  

É importante, portanto, que se analise como a atenção em geral tem sido avaliada 

para a construção de um novo instrumento de medida desse fenômeno. Nessa direção, vale 

considerar que a avaliação das diferentes classificações do construto atenção, como atenção 

sustentada, dividida, alternada e seletiva, em outros países tem sido realizada por meio de 

alguns testes, tais como o Trail Making Test, o Digit Span, o Teste de Stroop, o Continuous 

Performance Test e os testes de cancelamento (Lezak, 1995). Atualmente, no Brasil, alguns 

testes são comumente usados na avaliação dos processos atencionais, tendo eles pareceres 

favoráveis do Conselho Federal de Psicologia (CFP) para uso profissional e 

comercialização. Esses instrumentos têm sido usados com maior frequência em 

determinadas áreas da avaliação psicológica, tais como nas avaliações realizadas na área da 

psicologia de trânsito (Rueda, 2009).  

Entre os testes recomendados, por possuírem os requisitos mínimos exigidos pelo 
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CFP, estão os testes de atenção concentrada, como o TEACO-FF, o D2, o AC e o AC-15, o 

teste de atenção dividida e alternada – TEADI e TEALT e o teste de atenção dividida e 

sustentada – AD e AS, Bateria de Funções Mentais para Motoristas (BFM-1) – Testes de 

Atenção (TACOM A e B, TADIM 1 e 2, TADIS 1 e 2), Bateria de Funções Mentais para 

Motoristas (BFM-2) – Testes de Atenção Concentrada (TACOM C e D) (SATEPSI, 2012). 

Como em outras áreas da psicologia, parece existir consenso no sentido de que o construto 

atenção é complexo. Também é possível verificar que a maioria dos instrumentos que se 

propõem a avaliá-lo se restringe a estímulos visuais. Ou seja, independentemente do tipo de 

atenção avaliada, concentrada, sustentada, dividida, por exemplo, a maior parte desses 

testes está centrada na atenção visual (Rueda, 2009). Além disso, nenhum desses testes de 

atenção possui estudos de evidências de validade de critério, mostrando a relação do 

construto com acidentes de trânsito e/ou outros eventos desse contexto.  

Em razão da necessidade de avanços nos estudos de validade de critério dos testes 

utilizados no trânsito, percebe-se que, nos últimos anos, houve um aumento de pesquisas e 

construção de testes de atenção. Em decorrência de algumas discussões sobre os fatores 

humanos que poderiam estar envolvidos em acidentes, a atenção parece ser um dos 

aspectos relevantes na avaliação dos candidatos à CNH (Rueda, 2009; Rueda & Sisto, 

2009). Sob essa perspectiva, reafirma-se a importância da construção de novos testes de 

atenção para a avaliação psicológica pericial. Em relação a essa questão, no tópico seguinte 

serão discutidos aspectos metodológicos e conceituais sobre a elaboração de instrumentos 

psicológicos e suas qualidades psicométricas, e também relatados alguns estudos com testes 

de atenção para o trânsito. 
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Construção de instrumentos e suas qualidades psicométricas 

Para finalizar a fundamentação teórica do presente trabalho, este tópico tecerá 

algumas considerações de estudiosos da avaliação psicológica sobre a importância da 

construção de instrumentos psicológicos no Brasil e principalmente na área da Psicologia 

do Trânsito. Além disso, serão apresentados alguns estudos sobre testes de atenção no 

Brasil para o contexto da avaliação no trânsito. 

No que se refere à Psicologia do Trânsito, não existe consenso sobre quais seriam os 

testes mais adequados, pois psicólogos de todo país têm feito uso de diferentes 

instrumentos para realizar a avaliação psicológica pericial. A título de ilustração, a pesquisa 

de Alchieri e Stroeher (2002), com 100 profissionais da psicologia do trânsito de várias 

regiões do Brasil, identificou 50 testes psicológicos e técnicas utilizadas na avaliação 

pericial, revelando a falta de uniformidade existente.  

Em acréscimo, Rueda e Sisto (2009) ressaltam que mesmo com a existência de 

alguns instrumentos validados para o contexto do trânsito, a situação atual apresenta ainda 

algumas dificuldades, como o grau de escolaridade dos indivíduos candidados à carteira de 

motorista, o que os exclui do perfil de normatização de alguns manuais, além da falta da 

definição clara sobre o perfil necessário para exercer tal função. Outro problema referido 

por Sampaio e Nakano (2011) é o fato de muitos testes usados na avaliação psicológica no 

trânsito não terem sidos especificamente elaborados para esse contexto. 

Ao refletir sobre a avaliação e os testes psicológicos, é importante lembrar que a 

construção de instrumentos de medida no Brasil era até o início do século XXI uma 

atividade que abrangia um número pequeno de pesquisadores (Chiodi & Wechsler, 2008; 

Primi, 2010). Também, a formação na área de avaliação psicológica era estruturada 

basicamente na aplicação e avaliação de testes, sendo que nos últimos 10 anos, tem sido 
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enfatizado a necessidade de reflexão crítica sobre seu uso e dos conhecimentos 

imprescindíveis à construção de instrumentos (Chiodi & Wechsler, 2008; Noronha, 

Carvalho, Souza & Santos, 2010; Primi, 2010; entre outros). O pequeno desenvolvimento 

da área estava associado à dificuldade da própria atividade, já que a construção de 

instrumentos requer um domínio de conhecimentos específicos de psicometria, 

especialmente dos modelos clássicos e modernos, como a Teoria de Resposta ao Item, 

estatística e de conteúdos de psicologia (Pasquali, 2010).  

O que tem se observado hoje no Brasil, de acordo com Primi (2010), é que as 

pesquisas com foco na avaliação psicológica cresceram bastante nos últimos 20 anos, e isso 

é percebido principalmente pelo aumento de publicações. Na última década a produção 

quase triplicou em comparação com a década de 1980, e a partir de 2005 o número de 

produções por ano passou a ser em média de 95 artigos. Ao analisar as publicações entre 

2002 e 2007 da revista Avaliação Psicológica, Suehiro e Rueda (2009) constataram que o 

número de artigos permaneceu estável em 2002 e 2003, sofrendo uma diminuição no 

número de publicações em 2004 e uma retomada da quantidade anterior em 2005, havendo 

nos anos de 2006 e 2007 um aumento considerável no número de publicações. Esses dados 

já mostravam a tendência atual, mencionada por Primi (2010). 

Para Primi (2010) um dos marcos desse período foi a criação do Sistema de 

Avaliação dos Testes Psicológicos (SATEPSI) do CFP no final de 2001. O objetivo do 

SATEPSI é garantir a qualidade dos instrumentos psicológicos. Isso se deve especialmente 

pelo cenário que permaneceu por alguns anos em que muitos testes usados pelos 

profissionais não possuíam requisitos mínimos como estudos de validade e precisão, 

normatização para a população brasileira, além da falta de informações básicas nos manuais 

como ano de publicação, entre outros (Ambiel & Pacanaro, 2011; Noronha & Alchirei, 
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2004; Noronha, 2002; Noronha, Oliveira & Beraldo, 2003; Pereira, Primi  & Cobêro, 

2003). 

Nos últimos anos a construção de novos testes teve um aumento exponencial no 

Brasil. A respeito disso, Chiodi e Wechsler (2008) apontam que pesquisas em avaliação 

psicológica têm mostrado um maior reconhecimento dos instrumentos psicológicos e uma 

retomada de estudos sobre validade e precisão, marcada pela criação de grupos de 

pesquisas em vários cursos de pós-graduação, o que ampliou substantivamente a produção 

científica na área. Por sua vez, Primi (2010) afirma que em 2004 no cadastro do SATEPSI 

havia 106 testes avaliados, sendo 51 (48%) com parecer desfavorável. Já em 2010 o autor 

encontrou 214 testes, desses 77 (35,9%) receberam parecer desfavorável, 114 (53,2%) 

parecer favorável e 23 estavam em processo de análise. Ele atribui esse crescimento a um 

maior investimento no desenvolvimento de instrumentos, o aquecimento do mercado de 

testes, e à uma divulgação de princípios técnicos. O SATEPSI tornou-se uma referência 

para vários setores da sociedade que são consumidores da avaliação psicológica, tais como 

a procuradoria da justiça, polícia, entre outros.  

Em relação à atuação do SATEPSI vale mencionar alguns aspectos técnicos e 

conceituais da ficha de avaliação dos testes psicológicos abordados por Nunes e Primi 

(2010). O manual de um teste deve conter o nome dos autores, o ano da publicação e dos 

estudos psicométricos, informações oriundas da literatura científica incluindo 

fundamentação teórica e indicadores empíricos que sustentem a viabilidade do uso do 

instrumento no contexto ou propósito apontado pelos autores, estudos de precisão, validade 

e normatização, bem como informações sobre aplicação, correção, público-alvo e a 

interpretação dos resultados do teste. 
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Além dos aspectos apontados por Nunes e Primi (2010), vale enfatizar que de 

acordo com Pasquali (2010), existem três procedimentos importantes para construção de 

um instrumento, a saber, procedimentos teóricos, procedimentos experimentais e 

procedimentos analíticos. Os procedimentos teóricos envolvem a fundamentação teórica do 

construto e o desenvolvimento dos itens ou medida do instrumento. Quanto aos 

experimentais, o autor refere-se às aplicações do teste para a última etapa que são as 

análises psicométricas.  

Em relação às análises psicométricas, é essencial o estudo da validade, precisão e 

posteriormente normatização do instrumento de avaliação. A validade consiste na 

verificação de em que medida as evidências empíricas e a teoria dão suporte às 

interpretações dos escores do teste para a finalidade pretendida (Primi & cols, 2009). A 

interpretação dos instrumentos de medida consiste nas inferências sobre os aspectos 

psicológicos associados ao construto ou aos conceitos que o teste se propõe a avaliar.  

Os autores supracitados apontam que, de acordo com a última revisão dos 

Standards em 1999, existem cinco fontes de validade, quais sejam, evidência com base no 

conteúdo, evidência com base no processo de resposta, evidência com base na estrutura 

interna, evidência com base na relação com variáveis externas e evidências baseadas nas 

consequências da testagem. A evidência com base no conteúdo busca investigar, por meio 

de levantamento de dados, a representatividade e consistência dos itens do teste em 

amostras abrangentes do domínio que se pretende avaliar.  

De acordo com Nunes e Primi (2010), a avaliação desse tipo de evidência de 

validade pelo SATEPSI é feita levando-se em consideração se o manual apresenta estudos 

com o propósito de mostrar que o conteúdo dos itens do instrumento é adequado para 

representar um domínio de comportamentos a ser mensurados. Para tanto, é preciso deixar 
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claro a definição do construto, contemplando todas as suas facetas e também os estudos 

com especialistas que julgam a relação entre os itens do teste com as facetas do construto, 

bem como se há métodos de verificação de equivalência de itens em testes traduzidos de 

outras línguas. 

As evidências com base no processo de resposta, segundo Primi e cols. (2009), 

referem-se aos estudos que buscam compreender os processos mentais subjacentes à 

produção de respostas investigadas pelos itens do teste. Isso significa que o modelo teórico 

proposto pelo teste pode ser empiricamente testado ao comparar os padrões de resposta ou 

os padrões comportamentais em diferentes itens, averiguando-se o quanto estes padrões 

correspondem às previsões feitas pelo modelo. Nunes e Primi (2010) explicam que estudos 

sobre processos de resposta são baseados nas características da amostra e na coerência entre 

as explicações teóricas e os dados empíricos apresentados no manual. 

A evidência baseada na estrutura interna indica o nível em que as relações entre os 

itens do teste e/ou subtestes estão de acordo com a estrutura proposta pela definição teórica. 

A estrutura conceitual de um teste refere-se a uma ou mais dimensões, quando há 

multidimensionalidade, podendo, ainda, pressupor uma estrutura hierárquica ou de fatores 

isolados. Assim, essa forma de evidência verifica a coesão entre a estrutura prevista com a 

observada. Isso também pode incluir a análise da estrutura das relações entre os itens de um 

teste predestinados por teoria, a avaliar um mesmo construto (APA, AERA, NCME, 1999; 

Primi & cols., 2009). Evidências dessa fonte, segundo Nunes e Primi (2010), adveem de 

perguntas que buscaram verificar se as correlações entre as unidades (itens) são condizentes 

com o que se espera teoricamente caso o teste meça o construto que pretente medir. Para 

investigar tais perguntas são utilizados métodos tradicionais, como análise fatorial 
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exploratória e análise fatorial confirmatória, ou o Funcionamento Diferencial do Item (DIF) 

a aprtir da aplicação da Teoria de Resposta ao Item. 

Quanto à evidência baseada na relação com variáveis externas, o objetivo é analisar 

a relação dos escores do teste com outras variáveis. Nesse item existem cinco 

subclassificações de acordo com a variável externa escolhida para o estudo, a saber, 

validade de critério, validade convergente, validade discriminante, testes avaliando 

construtos relacionados, estudos experimentais/quase-experimentais. As definições a seguir 

de cada uma dessas evidências de validade foram baseadas nas descrições elaboradas por 

Nunes e Primi (2009) e Primi e cols. (2010). 

Para a validade de critério é necessária a seleção de uma variável externa chamada 

critério externo que pela expectativa teórica deve possuir alguma relação com o construto 

medido pelo teste. O critério, nesse caso, não pode ser um construto psicológico, mas sim 

um conjunto de indicadores importantes para uma determinada situação ou contexto, como 

acidentes de trânsito ou no trabalho e desempenho acadêmico. Esse tipo de validade é 

considerado um dos principais métodos para fins diagnósticos ou preditivos, podendo ser 

classificado como validade de critério concorrente ou preditivo dependendo do 

delineamento utilizado.  No estudo concorrente a aplicação do teste e a avaliação do critério 

são realizadas simultaneamente ou em momentos muito próximos, como a aplicação de 

uma bateria de testes em grupos contrastantes, pessoas diagnosticadas com lesões cerebrais 

e um grupo controle composto por pessoas sem esse diagnóstico. Já os estudos preditivos 

ocorrem quando o critério é avaliado após um período de tempo da aplicação do teste, 

como a realização de uma bateria de testes no momento de seleção de funcionários e a 

avaliação do desempenho do funcionário contratado após um período de trabalho na 

empresa. 
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A validade convergente-discriminante indica a relação entre escores do teste e 

outras medidas com a intenção de avaliar construtos similares, convergentes, ou diferentes, 

divergentes. O principal propósito de pesquisas de validade convergente é verificar, 

empiricamente, se o instrumento em fase de elaboração apresenta associação relevante com 

outros testes que já possuem evidências de validade suficientes sobre o construto que se 

propuseram avaliar. Nesse caso é esperado na análise de correlação entre os instrumentos 

uma magnitude alta, acima de 0,51, para que o SATEPSI considere que o instrumento em 

processo de avaliação mede o mesmo construto do outro instrumento já aprovado. Quanto à 

validade discriminante ou divergente o objetivo é buscar evidências de que o teste externo 

avalia um construto distinto ao do instrumento que está sendo elaborado. Assim, é esperado 

magnitudes de correalação abaixo de 0,20. 

A relação com testes que avaliam construtos relacionados refere-se aos estudos que 

utilizam testes como variáveis externas, aquelas que avaliam construtos teórica ou 

logicamente relacionados ao instrumento em fase de elaboração. Os construtos, nessa 

situação, não são convergentes e nem discriminantes e são esperadas magnitudes de 

correlação moderadas entre 0,20 e 0,50. Os estudos experimentais/quase-experimentais são 

aqueles que ocorrem com uma intervenção especialmente planejada para verificar se o 

instrumento é capaz de captar as mudanças resultantes dessa intervenção. Portanto, a 

variável externa é a própria intervenção e para ser válido o teste deve mostrar a mudança 

em seus escores antes e depois da intervenção. 

Por fim, a evidência com base nas consequências da testagem avalia as 

consequências sociais intencionais e não intencionais da utilização do teste com o propósito 

de averiguar se seu uso está surtindo os efeitos desejados de acordo com o objetivo para o 

qual o teste foi criado. Vale ressaltar que essa propriedade não é do teste em si, mas sim do 
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contexto mais amplo no qual ele é usado. Sendo assim, as consequências da testagem 

mostram-se relevantes quanto à validade no sentido amplo. 

Outra propriedade psicométrica fundamental para um instrumento é a precisão. Essa 

análise refere-se à consistência dos escores obtidos pelas mesmas pessoas quando 

submetidas a aplicação do mesmo teste em ocasiões diferentes, ou com diferentes 

subgrupos de itens equivalentes, ou outras condições variáveis de exames (Anastasi & 

Urbina, 2000). Ao lado disso, pode-se dizer que a precisão é um índice que revela o quanto 

de erro pode estar embutido nos resultados de um teste, ou o quanto um teste é preciso ou é 

fidedigno em mensurar um determinado construto. É importante ressaltar que nenhum 

instrumento psicológico está livre de erros, sendo importante garantir a menor quantidade 

de erro possível. Os erros podem ocorrer por diversos motivos, entre eles, conteúdo dos 

itens, tempo entre aplicações, desatenção e “chutes” do examinado ao fazer o teste, também 

podem decorrer da subjetividade do avaliador, caso o teste seja mais vulnerável a esta 

questão no momento da aplicação e correção. Existem alguns delineamentos relevantes 

para obtenção da estimativa do erro, o Teste-Reteste, Formas Alternadas, Forma de 

precisão do avaliador, Método das Metades e Consistência Interna  (Urbina, 2007).  

A Forma Teste-Reteste refere-se à avaliação dos sujeitos com o mesmo instrumento 

em ocasiões diferentes e controla apenas as variâncias de conteúdo estando sujeita às 

variâncias de tempo. De acordo com Anastasi e Urbina (2000) e Urbina (2007) essa forma 

de precisão é indicada para testes de traços ou comportamentos relativamente estáveis, nas 

quais a fonte de erro pode estar relacionada ao tempo determinado para realização do teste. 

Nesse caso, testes que determinam o tempo de execução como de atenção, alguns de 

raciocínio, inteligência, entre outros, podem se utilizar desse método para avaliar a precisão 

do instrumento. 
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 O método denominado Formas Alternativas é caracterizado pela avaliação do 

sujeito no mesmo dia ou em dias diferentes com testes paralelos. Nesse procedimento é 

determinado o controle sobre duas fontes de erro, sendo elas as amostras de conteúdo de 

itens e a estabilidade temporal, conforme a escolha do esquema de aplicação. A forma de 

precisão do avaliador é um tipo de precisão que consiste em solicitar que dois ou mais 

avaliadores diferentes pontuem o protocolo de um teste dos mesmos sujeitos. Após a 

correção verifica-se a correlação entre os avaliadores. Essa técnica é muito usada quando os 

testes dependem muito do julgamento do avaliador.  

A Forma das Metades ou Split-Half, que é um coeficiente de precisão, extraído de 

apenas uma aplicação de uma única forma do teste. O procedimento seguinte é dividir o 

teste em duas partes iguais para correlacioná-las, devendo-se tomar o cuidado de se manter 

a homogeneidade ou equivalência de cada parte de modo a minimizar a variância de 

conteúdo (Anastasi & Urbina, 2000; Nascimento, 2008). 

Por fim, o método da Consistência Interna, por meio do Alfa de Cronbach, 

representa a medida obtida pelo grau de associação entre os itens e o teste, ou seja, o quanto 

um item se correlaciona com os demais para medir o referido construto. Estabelece-se uma 

relação entre as respostas nos itens individualmente com o escore total do teste. Esses 

índices também são conseguidos com uma única aplicação de uma única forma do teste. 

Está sujeito a variações pela homogeneidade do teste, ou seja, quanto mais homogêneo for 

o teste maior será o coeficiente de fidedignidade calculado por esse procedimento (Anastasi 

& Urbina, 2000; Urbina, 2007; entre outros). 

No que diz respeito à precisão Nunes e Primi (2010) relatam que a avaliação desse 

requisito pelo SATEPSI pode gerar um conceito de A+ (excelente) a C (insuficiente). O 

manual de um teste recebe o conceito A+, se apresentar mais de um tipo de estudo de 
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precisão, realizado em vários grupos, com resultados iguais ou superiors a 0,80. Para ser 

aprovado dentro das condições mínimas (nível B – suficiente) o manual precisa mostrar ao 

menos um estudo de precisão e a maioria dos resultados deve ser igual ou superior a 0,60. 

Dada a relevância da ampliação de pesquisas que visam desenvolver instrumentos 

psicológicos no Brasil, as etapas de construção de um teste e a necessidade da avaliação 

cuidadosa no contexto do trânsito, retoma-se a relação do construto atenção sustentada e o 

ato de dirigir. Sabe-se que no exercício de conduzir um veículo automotor, a avaliação do 

construto atenção sustentada é de grande valia, pois informa sobre a possibilidade de 

distração do condutor (Rueda & cols., 2008). O efeito fadiga de motoristas profissionais, 

como motoristas de ônibus e de caminhão, é considerado um dos riscos mais sérios de 

segurança nas vias. Essa questão tem despertado o interesse de estudiosos da área que 

buscam desenvolver legislações e tecnologias eficazes para combater tal efeito (Summala 

& cols., 1999). Dentre as tentativas de melhor avaliar o construto atenção encontram-se 

pesquisas que investigaram evidências de validade para testes que se propõem a medi-lo. A 

seguir serão especificamente apresentadas duas pesquisas que utilizaram teste de atenção 

sustentada.  

O estudo de Noronha, Sisto, Bartholomeu, Lamounier e Rueda (2006) teve como 

objetivo buscar evidências de validade para o Teste de Atenção Sustentada (Sisto, Noronha, 

Lamounier, Rueda & Bartholomeu, 2006), por meio da comparação com o Teste de 

Atenção Concentrada (Cambraia, 2004). A amostra foi composta por 212 candidatos à 

obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que passaram pelo processo de 

avaliação psicológica em onze clínicas credenciadas pelo DETRAN do Estado de Minas 

Gerais. A idade desses participantes variou de 18 a 62 anos (M=21,50, DP=7,17). Os 

resultados revelaram que os instrumentos pesquisados avaliam algo em comum, já que a 
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correlação entre os instrumentos foi significativa, mas não foi alta, ressaltando que os testes 

não avaliam o mesmo construto e sim construtos relacionados. 

Em outro estudo com o mesmo teste de Atenção Sustentada, Rueda e cols. (2008) 

buscaram evidência de validade por meio da verificação da performance ao longo de 

diferentes idades para as medidas de concentração e de velocidade com qualidade. Foram 

participantes 127 candidatos à obtenção da carteira Nacional de Habilitação (CNH), com 

idades entre 20 e 47 anos (M=28,13, DP=7,17), de diferentes cidades do Estado de Minas 

Gerais. Os resultados revelaram uma correlação negativa e significativa (r=-0,38 e r=-0,37) 

entre as idades e as medidas de concentração e velocidade com qualidade, respectivamente. 

Isso significa que, conforme o aumento da idade, houve uma diminuição da capacidade de 

concentração e de velocidade, com qualidade, o que evidenciou uma relação entre a idade e 

essas medidas. Nas análises de variância, o agrupamento das diferentes idades apresentou 

diferenças, estatisticamente significativas, tanto em relação à concentração como à 

velocidade com qualidade. Com base nesses resultados, concluiram que houve evidência de 

validade de construto, detectada a partir das diferenças na análise das idades, como 

esperado teoricamente.  

A partir dos estudos apresentados e da relevância da construção de testes para 

avaliação pericial, é importante ressaltar que um dos entraves de justificar o uso da 

avaliação psicológica para obtenção da CNH é a relação entre fenômenos e/ou processos 

psicológicos e os acidentes. Isso é devido, especificamente, à dificuldade de obter 

informações válidas sobre acidentes e o comportamento que os precedem. Em geral, os 

registros são muito superficiais quando se reportam a fenômenos psicológicos subjacentes 

ao comportamento anterior ao acidente ou à atribuição de causas (Hoffmann, 2005; OMS, 

2009). No caso das pesquisas recuperadas os estudos investigaram as evidências de 



 60 

validade convergente, baseada em construtos relacionados e de construto. Além disso, em 

todos eles os participantes eram candidatos a carteira nacional de habilitação e nos 

motoristas já habilitados. Ao considerar tais questões verifica-se a necessidade apontada na 

resolução 009/2011 para a evidência de validade de critério, sendo que os instrumentos 

mencionados nas pesquisas trazidas não atendem tal requisito. 

Com o propósito principal de identificar as pesquisas que focalizaram o estudo do 

construto atenção por meio de algum teste psicológico empregado, Rueda e Monteiro 

(2012) apresentaram o panorama sobre as publicações brasileiras na área na última década, 

entre 2001 e 2011, disponíveis on-line nas bases Scientific Electronic Library Online 

(SciELO) e Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC). Foram encontrados um total de 

sete artigos publicados entre os anos de 2006 e 2011. Todos os artigos recuperados tiveram 

como objetivo investigar as propriedades psicométricas dos instrumentos referentes aos 

estudos de validade convergente, baseada em construtos relacionados, baseada na variável 

escolaridade e na variável idade como critério. A partir desses achados, os autores afirmam 

que nenhum estudo buscou evidências de validade de critério com eventos relevantes ao 

contexto do trânsito, como acidentes, tal como proposto pela resolução 009/2011. Além 

disso, consideram que é importante refletir sobre a necessidade desses estudos para 

averiguar o uso de tais instrumentos na avaliação psicológica para o trânsito.  

Referindo-se ao tema, Hoffman e Mcdowd (2010) consideram que o foco na 

construção de medidas e instrumentos de avaliação capazes de predizer acidentes de 

trânsito devem direcionar o olhar dos pesquisadores para o estudo de habilidades 

multifacetadas como as sensoriais, motoras e cognitivas. Dentre essas habilidades, a 

atenção visual destaca-se nas pesquisas que buscam identificar possíveis variáveis externas 

ao teste que podem predizer o resultado obtido pelo sujeito. Os autores apontam que alguns 
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estudos realizados com motoristas que tinham história de acidentes de carro revelaram que 

a atenção pode ser um dos fatores preditores desses acidentes, embora outras pesquisas não 

tenham evidenciado o mesmo resultado. Para melhor ilustrar essa questão, algumas 

pesquisas serão relatadas a fim de discutir achados sobre acidentes de trânsito e testes de 

atenção, iniciando-se pelas estrangeiras e finalizando-se com as do Brasil. 

Com o objetivo de verificar qual o melhor modelo poderia predizer a ocorrência de 

acidentes de trânsito em adultos mais velhos, Owsley, Ball, Sloane, Roenker e Bruni (1991) 

avaliaram o desempenho de 53 motoristas, do estado de Alabama nos Estados Unidos, em 

testes de visão, atenção visual e funções cognitivas como raciocínio abstrato, memória, 

velocidade de nomeação, compreensão verbal, escrita, leitura e desenho. Desses motoristas 

26 eram homens e 27 mulheres com idades variando entre 57 e 83 anos (M=70). Cada um 

desses participantes dirigiam, no mínimo, mil milhas por ano, o que corresponde à 1609 

quilômetros. As informações sobre acidentes de trânsito foram obtidas pelos registros do 

departamento de segurança pública do estado que forneceu os dados de cada motorista nos 

últimos cinco anos antes da realização do estudo. Os acidentes foram categorizados em 

cinco tipos, a saber, freiada inapropriada, perda de controle do veículo, ultrapassagem 

errada e problemas nos cruzamentos (ex. como entrar na mão errada da pista e não perceber 

a aproximação de outro veículo). Dos acidentes registrados, dessa amostra, 67% 

concentravam-se nesta última categoria. Os testes utilizados foram Visual Function Test 

para verificar a saúde ocular do participante, The Useful field of view test – UFVO, que 

avalia atenção visual e o Mental Status Test, que consiste em medidas de funções 

cognitivas. Nos dois últimos testes (UFVO e Mental Status Test) os sujeitos com escores 

altos foram aqueles que não tinham histórico de acidentes.  
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Os resultados do estudo de Owsley e cols. (1991) evidenciaram uma correlação 

positiva e significativa entre o UFVO e acidentes de trânsito (r= 0,36; p<0,004), entre o 

Mental Status Test e acidentes de trânsito (r= 0,34; p<0,02). Isso significou que os 

participantes com pior desempenho no teste de atenção e funções cognitivas foram aqueles 

que obtiveram o maior registro de número de acidentes nos últimos cinco anos. Em relação 

ao modelo de regressão cada um desses testes poderiam predizer acidentes de trânsito, 

assim como os dois testes juntos foram capazes de explicar 20% da variância total dos 

acidentes de trânsito e 29% da variância total dos acidentes por problemas nos 

cruzamentos. Na discussão dos resultados, os autores afirmaram que o teste de atenção foi a 

variável com o maior poder preditivo de acidentes de trânsito na amostra do estudo, seguida 

das funções cognitvas avaliadas pelo Mental Status Test. Quanto ao teste visual nenhum 

resultado significativo foi obtido quando comparado aos acidentes de trânsito. 

A pesquisa de Hoffman, McDowd, Atchley e Dubinsky (2005) objetivou avaliar a 

deficiência na direção por meio do auto-relato e de registros policiais de acidentes de carro 

ocorridos nos últimos três anos, bem como o desempenho em um simulador de condução 

de carros. Considerando as relações entre a idade, a deficiência visual, a atenção visual e o 

desempenho em simuladores de carros foram averiguadas duas hipósteses. A primeira era 

de que a atenção, avaliada por dois testes, um de atenção dividida e seletiva e outro de 

habilidades atencionais, como responder a estímulos mostrados em cenas de trânsito, 

poderia predizer o desempenho no simulador de carro. A segunda hipótese era de que os 

dois testes separadamente também poderiam predizer o desempenho de motoristas no teste 

simulado de direção. Os participantes foram 155 motoristas devidamente habilitados, sendo 

68 homens (44%) e 87 mulheres (56%) entre 63 e 87 anos de idade (M=75,2; DP= 4,7). Os 

instrumentos utilizados foram um teste que avaliava velocidade de processamento, atenção 
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dividida e seletiva, outro teste de habilidades atencionais e um simulador de carros com 

situações reais enfrentadas durante um percurso de carro na cidade. Os resultados 

revelaram que o subteste de atenção dividida e o teste de habilidades atencionais 

explicavam 42% da variância da direção deficiente. Quando analisados separadamente o 

teste de velocidade de processamento, atenção dividida e atenção seletiva explicaram 34% 

da variância da direção deficiente. Já o teste de habilidades atencionais explicou 36% dessa 

variância. Esses achados mostraram a importância do construto atenção para um bom 

desempenho na condução de um veículo. Ressalta-se, porém, que os resultados dos testes 

de atencão em relação aos acidentes de carro nos três anos anteriores à pesquisa não 

apresentaram diferenças significativas.  

Com o propósito de verificar fatores de risco que podem ser preditores de acidentes 

de trânsito, Ball e cols. (2006) aplicaram em 1910 motoristas com idades entre 55 a 96 anos 

uma bateria de testes que avaliavam condições físicas gerais, percepção visual, teste de 

visão, teste de atenção e um questionário sobre envolvimento em acidentes de trânsito. 

Dentre os resultados encontrados, foi verificado que em geral o desempenho cognitivo pode 

ser um dos fatores preditivos sobre acidentes de trânsito sendo que o maior destaque para 

tal achado foi o teste de atenção. Nesse caso os motoristas com maiores índices de 

envolvimento em acidentes de trânsito foram os que obtiveram os escores mais baixos no 

teste de atenção.  

Usando um simulador de carros, Hoffman e McDowd (2010) avaliaram em que 

medida o desempenho no simulador poderia prever futuros acidentes. A amostra original 

foi retirada do estudo de Hoffman e cols. (2005), sendo que para essa pesquisa os 

participantes foram contatados por telefone cinco anos depois e solicitados a responder um 

questionário que incluía perguntas sobre envolvimento em acidentes de trânsito, violação 
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das regras de trânsito como velocidade acima do permitido. As análises foram realizadas 

com um total de 114 sujeitos que responderam o questionário em 2008. Os resultados 

indicaram que a atenção dividida teve uma correlação baixa com o desempenho no 

simulador de direção (r=0,20). Como principal resultado, os autores destacaram que o 

baixo desempenho em um simulador de condução de carros poderia predizer 

significativamente os acidentes automobilísticos auto-relatados cinco anos mais tarde, 

dando provas da validade externa para esse tipo de medida. Embora não tenham encontrado 

uma correlação significativa entre atenção e acidentes, os autores consideram que a amostra 

para tal análise foi inferior a do estudo de Ball e cols. (2006) que obtiveram resultados 

satisfatórios sobre este aspecto. Outro ponto levantado por eles é que o número de acidentes 

relatados pelos participantes foi pequeno o que pode ter influenciado o resultado. 

No Brasil, Silva e Alchieri (2010) desenvolveram um estudo para tentar identificar a 

possibilidade de prever a ocorrência de infrações de trânsito a partir dos resultados dos 

testes psicológicos aplicados na avaliação para obtenção da CNH. A pesquisa consistiu na 

identificação dos testes e dos escores obtidos, bem como dos pontos na CNH, avaliando se 

os escores médios dos testes dos motoristas com e sem registro de infração são 

significativamente distintos e se existem relações entre os escores e a frequência de 

infrações. Os testes avaliados eram de inteligência, personalidade, atenção concentrada e 

atenção difusa. Para realização da pesquisa, foram coletados dados de 68 condutores, que 

exerciam atividade remunerada como motoristas, em dois momentos o primeiro na 

aquisição da habilitação e o segundo cinco anos depois, na renovação. Todos os 

participantes eram do sexo masculino, do estado de Rio Grande do Sul e a idade media 

deles foi de 21,72 anos. Os resultados revelaram não haver diferenças significativas nos 

escores médios dos testes entre os grupos de motoristas com e sem infração. Em relação às 
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correlações entre os escores dos testes e os registros de infrações os resultados também não 

foram significativos. Para os autores, esses achados evidenciaram que escores altos ou 

baixos nos diversos instrumentos não são critérios para capazes de definir se o motorista 

cometerá mais ou menos infrações. 

Em síntese, pode-se afirmar que não existe consenso entre as pesquisas na área 

sobre a relação entre teste de atenção e acidentes de trânsito. É possível dizer que muitas 

são as variáveis envolvidas em estudos desse tipo, o que impede análises mais consistentes 

dos resultados. O próprio fato de os acidentes serem apurados por meio de auto-relato pode 

dificultar uma avaliação fidedigna desses dados ou mesmo por informações obtidas nos 

órgãos públicos, já que muitos acidentes podem não ter registros. 

Conforme explorado ao longo do texto, o contexto do trânsito envolve diferentes 

pessoas e situações que devem ser cuidadosamente investigadas. Um dos construtos 

pesquisados na área é atenção sustentada e sua relação com o ato de dirigir. Além disso, 

existe um interesse crescente na área com o propósito de desenvolver pesquisas que visam a 

construção de instrumentos psicológicos para melhor avaliar os comportamentos 

necessários no trânsito. Sob essa perspectiva, o presente estudo se propôs a analisar as 

propriedades psicométricas de um teste de atenção sustentada para o contexto do trânsito. 

Para tanto, contou com uma amostra que exerce profissionalmente a função de motorista e 

também buscou por evidência de validade baseada em variáveis critério, como 

envolvimento em acidentes de trânsito e ultrapassar a velocidade permitida, além de outras 

evidências tais como validade convergente com medidas de construtos similares e 

evidência de validade com construtos relacionados.  

Com base nesse objetivo geral, diferentes delineamentos foram necessários para a 

elaboração do teste, bem como para o estudo de suas propriedades psicométricas. Em razão 
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disso os estudos serão relatados em seções independentes. O primeiro estudo descreve a 

elaboração do teste e como foi feita a análise para se chegar ao tempo de execução da 

tarefa. O segundo estudo apresenta a análise fatorial do teste para a busca da evidência de 

validade por meio da análise da estrutura interna dos itens, bem como análises de variância 

para verificar se o teste mensura de fato a atenção sustentada já que é esperado 

teoricamente um declínio de desempenho na tarefa no decorrer do teste. O estudo três teve 

como propósito buscar evidências de validade convergente e entre medidas que avaliam 

construtos relacionados, sendo utilizados para essas análises outros instrumentos de atenção 

e um de memória. No estudo quatro o intuito foi estabelecer evidências de validade de 

critério pela comparação dos escores entre grupos distintos, considerando o envolvimento 

com acidentes de trânsito e ultrapassar a velocidade permitida, assim como verificar 

possíveis efeitos relativos à variável idade. Por fim, o estudo cinco apresenta a precisão do 

teste por meio do Teste-Reteste.  
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ESTUDO 1 
 

ELABORAÇÃO DO TESTE DE ATENÇÃO SUSTENTADA - TASU 
 

Para a escolha do símbolo foi ponderada a importância de se selecionar figuras 

abstratas e que não tivessem a interferência da escolaridade, como é o caso de números e 

letras. Também houve a preocupação com o tamanho do desenho para minimizar o efeito 

de possíveis problemas relacionados à visão do testando. Desenhos muito pequenos, por 

exemplo, podem aumentar o grau de dificuldade na identificação do símbolo alvo no 

decorrer da tarefa. Além disso, a elaboração do teste foi baseada na Teoria dos Recursos já 

mencionada anteriormente. No que se refere à operacionalização da medida foi considerada 

a taxonomia proposta por Davies e Parasuraman (1982), também baseada nessa teoria e 

aplicada ao contexto do trânsito.  

Os autores mencionam duas categorias de tarefas para avaliar a atenção sustentada, 

a saber, a de discriminação sucessiva e a de discriminação simultânea. Eles também 

apontam a necessidade de selecionar a modalidade sensorial e a freqüência em que os 

estímulos serão apresentados. Em relação ao tipo de tarefa adotou-se a de tarefas 

simultâneas, nas quais as pessoas deverão usar do julgamento comparativo para responder a 

tarefa, já que o estímulo alvo e o não alvo serão apresentados no mesmo momento. Dessa 

maneira, o estímulo a ser procurado durante um período de tempo será previamente 

mostrado em um exemplo e mantido no decorrer do teste. Assim, o sujeito poderá recorrer 

ao desenho alvo, que deverá marcar no papel, toda vez que julgar pertinente.  

Quanto à modalidade sensorial a escolhida foi a visual. Em relação à frequência de 

apresentação dos estímulos, é previsto que acima de 24 estímulos apresentados por minuto 

o decréscimo da vigilância tende a ocorrer mais rápido. Como o teste não será de longa 

duração, como em estudos mais antigos nas quais as tarefas eram de 30’ a duas horas, 
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optou-se pela frequência alta. Ou seja, são disponibilizados mais de 24 estímulos por 

minuto durante a realização do teste. 

Objetivo 

Estabelecer o tempo de cada bloco para execução da tarefa em relação à frequência 

alta de apresentação dos estímulos. 

Participantes  

Participaram dessa etapa 10 sujeitos com Ensino Superior Completo, sendo quatro 

homens e seis mulheres. As idades variaram entre 32 e 55 anos (M=37,4; DP=8,63). 

Procedimento 

Primeiramente os participantes foram informados sobre os objetivos do estudo e 

sobre a exigência da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

(Anexo 1) pela pesquisadora no dia da aplicação do instrumento. O teste de atenção 

sustentada (TASU) foi aplicado individualmente em cada sujeito. Após as instruções sobre 

o que deveriam fazer, foi marcado o tempo de execução de cada bloco separadamente.  

Ao final da aplicação foi questionado sobre as dificuldades encontradas. Os 

participantes relataram que em geral o desenho alvo estava bem nítido e que não era difícil 

de compreender a tarefa. Porém, a distribuição dos desenhos por bloco dificultava um 

pouco a atividade, pois exigia uma estratégia de resposta. Alguns optaram, por exemplo, 

por responder linha por linha na horizontal ou na verical, outros escolheram responder 

aleatoriamente. Quando questionados se mantiveram a mesma estratégia ao longo do teste, 

alguns disseram ter mudado e optado pela estratégia que adquiriu maior velocidade para 

marcar os desenhos alvo. Em todos os testes aplicados os resultados mostraram uma 

diminuição de acertos no decorrer da tarefa, e portanto, uma menor média ao final do teste.  
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No que se refere ao cálculo do tempo, a fim de minimizar o efeito aprendizagem no 

decorrer do teste, optou-se por considerar o menor tempo de cada participante. Assim, foi 

computado para análise, o bloco em que os participantes finalizaram mais rápido. 

Resultados 

O menor tempo por bloco dos participantes desta etapa variou entre 41 e 52 

segundos (M= 45,80; DP=3,35). Sendo assim, optou-se, para aplicação do teste nos 

próximos estudos, que cada bloco deveria ter o tempo máximo de 45 segundos, totalizando 

1 minuto e 30 segundos por folha do teste e o tempo total, da folha 1 à folha 5 do TASU, de 

7 minutos e 30 segundos.  

Discussão dos Resultados 

De acordo com a taxonomina de Davies e Parasuraman (1982) uma tarefa de 

vigilância é considerada de alta frequência quando são apresentados acima de 24 estímulos 

por minuto. No caso do TASU a média de tempo obtida nesse estudo preliminar, permite 

inferir que o teste de fato está categorizado em alta frequência. Essa categoria de alta 

frequência permite a detecção do decréscimo de atenção em tarefas de discriminação 

simultânea (See & cols., 1995) e de curta duração (Nuechterlein, 1982; Nuechterlein & 

cols., 1983) tal como proposto na elaboração do TASU.  

Ressalta-se, conforme exposto na fundamentação teórica, que ao questionar os 

participantes sobre as dificuldades encontradas para realização da tarefa, uma delas foi o 

fato de não existir uma estratégia única para responder ao teste. O estudo de Warm e cols. 

(1987) mostrou que o declínio da vigilância foi menor durante a execução das tarefas de 

vigilância com os movimentos da cabeça restritos, isso quando comparado aos movimentos 

livres da cabeça. Além disso, vale mencionar que um dos aspectos referidos por Davies e 
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Parasuraman (1982) é o efeito da tomada de decisão para responder à uma tarefa de 

vigilância, denominada como critério de resposta e que pode ser alterado ao longo da tarefa.  

A partir dessas considerações de Warm e cols. (1987) e Davies e Parasuraman 

(1982), é possível refletir também que o fato do TASU não determinar a estratégia que deve 

ser utilizada para responder ao teste, pode contribuir para a queda da atenção, sendo mais 

um recurso disponibilizado para execução da tarefa, a de critério de resposta, corroborando 

a Teoria dos Recursos. 

Ao considerar a estratégia de resposta dos participantes, seria interessante pensar em 

um estudo que pudesse investigar a interferência do critério de resposta utilizado pelo 

sujeito no TASU. Dessa forma, pode-se pensar em uma pesquisa que investigue a evidência 

de validade com base no processo de resposta, que de acordo com Primi e cols. (2009), 

consiste nos processos mentais subjacentes à produção de respostas investigadas pelos itens 

do teste. Ou seja, se o modelo teórico proposto pelo teste pode ser empiricamente testado 

ao comparar os padrões de resposta ou os padrões comportamentais em diferentes itens, 

averiguando-se o quanto estes padrões correspondem às previsões feitas pelo modelo. No 

caso do TASU, é possível questionar se o fato de seguir uma única estratégia de resposta 

(linha na horizontal, por exemplo) pode contribuir para um melhor desempenho do sujeito 

quando esse mesmo sujeito realizar o teste mudando sua estratégia de resposta no decorrer 

da tarefa. Isso poderia ser comparado ao estudo de Warm e cols. (1987) sobre a posição da 

cabeça. Será que determinar um único padrão de resposta facilita a sustentação da atenção 

evitando uma maior distração na realização do teste? 
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ESTUDO 2 

EVIDÊNCIAS DE VALIDADE BASEADA NA ESTRUTURA INTERNA 

Objetivo  

Estabelecer evidência de validade baseada na análise da estrutura interna do 

instrumento por meio da análise fatorial. Também foi objetivo deste estudo verificar se o 

testes de fato mensura especificamente a atenção sustentada, utilizando para tanto a análise 

de variância (ANOVA) na comparação das médias dos sujeitos obtidas por folha do teste. 

Nesse caso o esperado era que ao longo do teste o decréscimo da atenção ficasse evidente, 

mostrando no resultado da ANOVA diferenças significativas entre a folha inicial e as 

últimas folhas do teste, sendo o melhor desempenho obtido na folha 1 e o pior ao final do 

teste. 

Participantes 

Participaram dessa etapa 314 motoristas de ônibus urbano e 4 trocadores todos do 

sexo masculino de duas empresas de Belo Horizonte, sendo 44,7% (n=142) de uma 

empresa e 55,3% (n=176) de uma outra empresa. As idades variaram entre 22 e 62 anos 

(M=39,77; DP=8,79). Em relação à escolaridade 30,9% (n=95) responderam ter Ensino 

Fundamental Incompleto, 21,2% (n=65) Ensino Fundamental Completo, 15,6% (n=48) 

Ensino Médio Incompleto, 31,9% (n=98) Ensino Médio Completo, 0,3% (n=1) Ensino 

Superior Incompleto e 11 sujeitos não responderam.  

Também foi questionado à respeito do estado civil, 19,6% (n=60) eram solteiros, 

74,2% (n=227) eram casados, 3,9% (n=12) eram divorciados ou separados, 2% (n=6) eram 

ajuntados, amasiados ou possuíam união estável, 0,3% (n=1) era viúvo e 12 não 

responderam. Quanto ao tempo de carteira em anos houve uma variabilidade entre 1 e 39 

anos (M=15,12; DP=8,47), tempo na profissão entre 2 meses e 38 anos 
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(M=11,57;DP=8,76) e tempo de trabalho na empresa entre 1 mês e 36 anos (M=7,62; 

DP=6,26). 

Instrumento 

Teste de Atenção Sustentada (TASU) – (Monteiro & Santos, 2011)  

O TASU é composto por uma única tarefa, na qual a pessoa deverá identificar um 

determinado símbolo, previamente mostrado em um exemplo, em meio a vários outros que 

podem confundir ou distrair a atenção durante a tarefa. Essa tarefa é repetida pela pessoa no 

decorrer do teste. Isso significa que são apresentados 10 blocos cada um com 77 símbolos 

distradores e 23 símbolos alvo distribuídos aleatoriamente. A tarefa da pessoa é identificar 

e marcar o símbolo alvo toda vez que ele aparecer. Os 10 blocos estão dividos em 5 folhas, 

ou seja a cada folha do teste dois blocos são apresentados ao participante. Ao terminar 

aquela folha o aplicador diz: parem, virem a página, podem começar. Para cada bloco é 

dado um tempo de execução de 45 segundos e quando esse tempo termina a pessoa deve 

passar para o próximo, no qual realizará a mesma tarefa. Sendo assim, o teste também conta 

com um tempo total de execução de 7 minutos e 30 segundos. O importante desse 

procedimento é verificar se a pessoa mantém a mesma média de acertos na realização da 

tarefa no decorrer do teste.  

Inicialmente, a correção foi feita por blocos de três maneiras diferentes e 

explicitadas na descrição dos resultados a seguir. Depois, de dois em dois blocos a 

pontuação obtida pelo sujeito foi somada chegando ao resultado por folha do teste. O 

objetivo foi verificar a diferença por folha do teste, ou seja da folha 1 à folha 5, para assim 

verificar se houve ou não um decréscimo da atenção no decorrer do teste. 
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Procedimento 

Primeiramente foi solicitada a autorização da direção das empresas para a realização 

da pesquisa e em seguida o projeto foi encaminhado para a aprovação do Comitê de Ética. 

Os participantes foram informados sobre os objetivos do estudo e sobre a exigência da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (em anexo) pela 

pesquisadora no dia da aplicação dos instrumentos.  

A coleta de dados foi realizada coletivamente, em grupos de 5 à 40 motoristas por 

vez, durante o período e o horário liberado pela direção das empresas. As salas de aplicação 

foram disponibilizadas pelas empresas. Essas salas ficavam na própria garagem onde os 

ônibus ficam estacionados e que também estão localizados os escritórios administrativos 

das empresas.  

Os motoristas que participaram da pesquisa foram convidados pelos gerentes das 

empresas e na ocasião, após a realização dos testes, os gerentes aproveitaram para fazer 

uma reunião com os motoristas sobre questões da empresa e que os envolviam. Alguns 

motoristas participantes chegaram uma hora antes de iniciar sua jornada de trabalho para 

responder aos instrumentos, alguns estavam de folga no dia e outros tinham acabado de 

finalizar sua jornada de trabalho. Nem todos os convidados a participar da pesquisa 

compareceram no dia. No momento da aplicação, além de observar as condições ambientais 

básicas para coleta de dados, foi solicitado aos sujeitos que informassem alguns dados de 

identificação, que constam nos instrumentos. Esses mesmos motoristas também 

responderam a outro instrumento que foi utilizado nas análises das evidências de validade 

convergente e de construtos relacionados relatadas mais adiante. O tempo total de aplicação 

com cada grupo foi de 50 minutos. 
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Resultados 

Com o objetivo de estudar a estrutura interna do TASU, foram analisadas as 

respostas dos participantes. Para isso, cada folha do instrumento foi considerada como um 

subteste. Dessa forma, ficaram constituídos cinco subtestes que foram submetidos à análise 

fatorial.  

Computada a medida de adequação da amostra por meio do método de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO=0,88) e o teste de esfericidade de Bartlett (χ²=1427,327, df=10 e 

p=0,000) pôde-se concluir que a matriz é apropriada para a extração de fatores. Para 

realizar a análise fatorial exploratória, usou-se o método de extração por fatoração de eixos 

principais (PAF), com rotação oblimin. Entretanto, apenas um fator alcançou um 

eigenvalue igual ou superior a 1, explicando 81,16% da variância. 

Tabela 1.  
Saturação, comunalidade, eigenvalue e porcentagem de variância explicada do TASU 
(extração por fatoração dos eixos principais) 
 
  Factor  
  1 h² 
Folha 2 0,91 0,83 
Folha 4 0,91 0,82 
Folha 5 0,90 0,82 
Folha 3 0,90 0,80 
Folha 1 0,89 0,79 
eigenvalue 4,058  
% de variância explicada 81,16 
  

Esses resultados são indicativos de evidência de validade do TASU em relação à 

sua estrutura interna. Os dados sugerem a unidimensionalidade e permitem inferir a 

presença de um fator geral.  

Para verificar se o teste é capaz de avaliar a medida de sustentação, foi realizada a 

ANOVA com o propósito de analisar as diferenças entre os totais obtidos por folha no 

instrumento. Esse método foi escolhido devido à estrutura do instrumento, ou seja como 
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para cada bloco é dado um tempo de execução, isso permite a análise compartiva de um 

bloco com outro e/ou de uma folha do teste com outra.  

Primeiramente a pontuação total de cada bloco foi computada da seguinte forma, A 

(acertos, número de marcações certas) – E (erros, número de marcações erradas). 

Posteriormente, obteve-se o total por folha, considerando a soma dos dois blocos de cada 

folha do teste. A ANOVA revelou existir diferença estatisticamente significativa 

[F(4,314)= 22,743; p<0,001] entre o total dos blocos por folha, ou seja bloco 1 + bloco 2 

apresentados na Folha 1, bloco 3 + bloco 4 apresentados na Folha 2, bloco 5 + bloco 6 

apresentados na folha 3, bloco 7 + bloco 8 apresentados na Folha 4. Para verificar como as 

folhas se diferenciaram entre si, foi realizado o teste post hoc de Tukey. 

 
Tabela 2. 
Agrupamento por médias das folhas quanto ao desempenho por bloco (A-E) no TASU  
 

Grupos por desempenho de folha no 
TASU n 

Agrupamento por alfa na média obtida 
por blocos no TASU  

1 2 3 
Folha 4 318 14,45   
Folha 3 318  16,76  
Folha 2 318  17,63  
Folha 1 
Folha 5 

318 
318  18,08 18,08 

19,06 
 

Observa-se na Tabela 2 que, conforme previsto, o desempenho dos participantes por 

folha diminuiu no decorrer do teste, com exceção da folha 5. Sendo assim, a melhor média 

obtida foi na Folha 5 do teste seguido do desempenho observado nas Folhas 1, 2 e 3, no 

qual os participantes mantiveram o desempenho. Contudo, a pior média obtida por eles foi 

na Folha 4, cujo escore foi significativamente inferior ao das demais folhas. Importante 

salientar a diferença obtida entre a primeira folha, que corresponde ao início do teste, e a 

folha 4, que é a penúltima folha do teste. Ao considerar essas folhas é possível inferir que 
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enquanto estrutura interna o teste de fato avalia a atenção sustentada, já que foi capaz de 

diferenciar as médias dos sujeitos da folha 1 à folha 4 revelando existir um decréscimo da 

atenção. Porém o fato de existir uma recuperação significativa na folha 5 deve ser melhor 

discutida e investigada. 

A fim de verificar uma outra possibilidade de correção do TASU e sua estrutura 

interna foi realizada mais uma vez a ANOVA. Dessa vez a correção por bloco considerou 

A – (E + O, omissões, símbolos que deveriam ser marcados e não o foram até o local que o 

sujeito atingiu naquele bloco). Os resultados obtidos também revelaram existir diferença 

estatisticamente significativa [F(4,314)= 17,650; p<0,001] entre o total dos blocos por 

folha, ou seja bloco 1 + bloco 2 apresentados na Folha 1, bloco 3 + bloco 4 apresentados na 

Folha 2, bloco 5 + bloco 6 apresentados na folha 3, bloco 7 + bloco 8 apresentados na 

Folha 4. Para verificar como as folhas se diferenciaram entre si, foi realizado o teste post 

hoc de Tukey. 

Tabela 3. 
Agrupamento por médias das folhas quanto ao desempenho por blocos A-(E+O) no TASU  
 

Grupos por desempenho de folha no 
TASU n 

Agrupamento por alfa na média obtida por 
blocos no TASU  

1 2 3 4 
Folha 4 318 4,50    
Folha 3 318  7,19   
Folha 2 318  8,60 8,60  
Folha 5 
Folha 1 

318 
318   9,86 

 
9,86 
11,29 

 
Na Tabela 3 o desempenho dos participantes por folha também diminuiu 

significativamente no decorrer do teste, com exceção da folha 5. Dessa vez, a melhor média 

obtida foi na Folha 1 do teste, seguido do desempenho observado nas Folhas 5, 2 e 3. 

Assim como no resultado da Tabela 1, a pior média obtida por eles foi a da Folha 4, cujo 

escore foi significativamente inferior ao das demais folhas.  
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Vale a ressalva de que apesar desse resultado também comprovar a existência de um 

decréscimo da atenção na folha 4, mais uma vez houve uma melhora de desempenho na 

folha 5. Outra questão relevante é que ao corrigir o teste levando em conta as omissões até 

o local em que o participante atingiu no bloco, pode provocar muitas dúvidas. O TASU não 

segue uma regra para marcação dos desenhos, ou seja o participante pode escolher a 

maneira que preferir para procurar os símbolos alvo. Isso gera muitas possibilidades como 

marcações por linhas na horizontal, na vertical, aleatoriamente, entre outras. Dessa maneira, 

o avaliador ao computar tais omissões pode não ter certeza onde o participante iniciou e 

finalizou o teste. 

Por fim, foi realizada mais uma possibilidade de correção e verificação da estrutura 

interna do teste. A soma mais uma vez foi computada por bloco, porém se considerou (A + 

Z, desenhos que não deveriam ser marcados e não o foram) – (E + OT, número de omissões 

totais por bloco, independente de onde o respondente finalizou o teste). A ANOVA mais 

uma vez revelou existir diferença estatisticamente significativa [F(4,314)= 22,497; 

p<0,001] entre o total dos blocos por folha, ou seja bloco 1 + bloco 2 apresentados na Folha 

1, bloco 3 + bloco 4 apresentados na Folha 2, bloco 5 + bloco 6 apresentados na folha 3, 

bloco 7 + bloco 8 apresentados na Folha 4. Assim, foi utilizado o teste post hoc de Tukey 

para verificar como as folhas se diferenciaram entre si. 

Tabela 4. 
Agrupamento por médias das folhas quanto ao desempenho por bloco (A+Z)-(E+OT) no 
TASU  
 

Grupos por desempenho de folha no 
TASU n 

Agrupamento por alfa na média obtida 
por blocos no TASU  

1 2 3 
Folha 4 318 136,97   
Folha 3 318  141,57  
Folha 2 318  143,28  
Folha 1 
Folha 5 

318 
318  144,10 144,10 

146,15 
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Verifica-se na Tabela 4 que, conforme as demais análises, o desempenho dos 

participantes por folha diminuiu significativamente no decorrer do teste, também com 

exceção da folha 5. Sendo assim, a melhor média obtida foi na Folha 5 do teste, seguido das 

médias obtidas nas Folhas 1, 2 e 3, no qual os participantes mantiveram seu desempenho. 

Pôde-se confirmar novamente que a pior média obtida por eles foi na Folha 4, cujo escore 

foi significativamente inferior ao das demais folhas.  

Independente da maneira de correção o teste mostrou uma mesma estrutura, na qual 

as médias das folhas 1, 2 e 3 foram significativamente diferentes da média obtida na folha 

4. Além disso, nessas folhas a melhor média foi a da folha 1, seguida da folha 2, 3 e 4. Ao 

considerar o teste da folha 1 a 4, esses resultados revelam que, conforme esperado, o 

respondente inicia bem o teste se mantendo estável no meio, porém finalizando com uma 

queda da atenção. Ressalta-se ainda a necessidade de investigar a recuperação que ocorre 

na folha 5. 

Discussão dos Resultados 

Os dados obtidos possibilitam afirmar que as análises preliminares apontam para a 

existência de evidência de validade de construto, visto que teoricamente é esperado que na 

análise fatorial fosse extraído apenas um fator e que em um dado período de tempo 

executando uma determinada tarefa o nível de sustentação da atenção decresça 

significativamente. No caso do TASU esse decréscimo ocorreu na comparação da primeira 

folha do teste com a penúltima.  

O tempo total do TASU é de 7 minutos e 30 segundos, no momento em que os 

participantes estão realizando a folha 4 eles entram exatamento no 5º minuto do teste. De 

acordo com as evidências da pesquisa de Nuechterlein e cols. (1983), com um teste de 
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atenção sustentada de curta duração, o decréscimo da atenção ocorreu com cinco minutos 

de execução da tarefa. Esse achado corrobora os resultados encontrados nesta pesquisa, já 

que o TASU é um teste de atenção sustentada de curta duração, e assim como no estudo de 

Nuechterlein e cols. (1983), mostrou-se capaz de detectar o decréscimo da atenção em 

período curto de tempo. Ou seja, a princípio vale considerar o descréscimo da atenção 

ocorrido entre as folhas 1 e 4, o que confere o efeito da perda da atenção após um período 

de tempo executando a mesma atividade. 

Porém o resultado obtido na folha 5 deve ser observado, pois houve uma 

recuperação significativa dos sujeitos na última folha do teste. Vale lembrar que conforme 

abordado na fundamentação teórica os resultados das pesquisas de Parasuraman (1979), 

Nuechterlein e cols. (1983) e See, e cols. (1995), mostraram que existe um decréscimo da 

atenção após um determinado período de realização da tarefa de vigilância. Já a pesquisa de 

Nachreiner (1977) citada por Davies e Parasuraman (1982) revelou que apesar de existir 

um decréscimo da atenção após um período de tempo realizando a mesma tarefa, esse 

decréscimo não necessariamente é mantido até o final da tarefa. Ou seja, o sujeito pode 

apresentar uma recuperação da atenção, mesmo que depois de um tempo o decréscimo 

ocorra novamente. 

Outro autor citado por Davies e Parasuraman (1982) e que pode contribuir para uma 

maior reflexão dessa melhora significativa ao final do TASU é Poulton (1973), que já 

apontava para o fato de existir uma recuperação da atenção no decorrer de uma tarefa de 

vigilância, sem que a ocorrência de um novo decréscimo da atenção fosse excluída. O autor 

alertava que pode sim existir uma melhora de desempenho em tarefas de vigilância devido 

à familiaridade com a tarefa e a percepção cada vez mais real da sequência em que os 

estímulos são apresentados. Porém, ele argumentou que esses dois aspectos abordados não 
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seriam suficientes para explicar a melhora de desempenho, já que existe uma reocorrência 

do decréscimo da atenção. 

Os achados da pesquisa de Nachreiner (1977) foram similares aos resultados 

encontrados na folha 5 do TASU, porém as considerações de Poulton (1973) evidenciam a 

necessidade de novos estudos com o TASU para comprovar ou não se um novo decréscimo 

poderia ocorrer após um período maior de realização do teste. Para tanto, o TASU poderia 

ser aplicado em mais duas versões, uma do TASU ampliado, com um número maior de 

blocos totalizando um tempo de execução de mais 5 minutos. Dessa maneira, seria possível 

comprovar a reocorrência do decréscimo da atenção no próximo 5º minuto de teste. A outra 

versão seria de um TASU reduzido, apenas até a folha 4, a fim de verificar se o resultado se 

manteria, bem como colocar a prova o fato da melhora na folha 5 não ter sido em 

decorrência de um tempo maior dos participantes com aquela folha do teste antes de 

entregar para o aplicador, isso porque o teste foi realizado coletivamente. Também se pode 

pensar na hipótese de que, por ser a última folha do teste, o respondente volte a aumentar 

sua atenção, haja vista a iminência da finalização da tarefa.  
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ESTUDO 3 

EVIDÊNCIAS DE VALIDADE CONVERGENTE E ENTRE MEDIDAS QUE 

AVALIAM CONSTRUTOS RELACIONADOS 

Objetivos 

Estabelecer evidências de validade convergente e com medidas de construtos 

similares (atenção) e evidência de validade com medidas que avaliam construtos 

relacionados (memória). 

Participantes 

Participaram dessa etapa 498 sujeitos, sendo quatro trocadores e 494 motoristas de 

ônibus urbano de duas empresas de Belo Horizonte (totalizando 316 motoristas, 63,9%) e 

de uma empresa de Salvador (totalizando 180 motoristas, 36,1%), todos do sexo masculino. 

As idades variaram entre 22 e 66 anos (M=39,44; DP=8,66). O tempo de trabalho na 

empresa variou entre 1 mês e 36 anos (M=7,26; DP=5,65) e tempo de carteira de motorista 

de 1 à 28 anos (M=6,07;DP=4,63). 

No que se refere à escolaridade 22,3% (n=108) Ensino Fundamental Incompleto, 

20,2% (n=98) Ensino Fundamental Completo, 15,1% (n=73) Ensino Médio Incompleto, 

40,3 (n=195) Ensino Médio Completo, 2,1% (n= 10) Ensino Superior Incompleto, 14 não 

responderam.  Em relação ao estado civil 23% (n=110) solteiros, 68,1% (n=326) casados, 

3,8% (n=18) divorciados, 5% (n=24) união estável, 0,2% (n=1) viúvo, 9 não responderam. 

Instrumentos 

Foi utilizado o TASU, instrumento já descrito anteriormente. A correção 

considerada para obtenção da pontuação de cada motorista no TASU foi a de A-E, bem 

como a soma desses pontos a cada dois blocos apresentados por folha do TASU. Também 

foram aplicados o Teste de Atenção Sustentada – AS (Sisto, Noronha, Lamounier, Rueda & 
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Bartholomeu, 2006), o Teste de Atenção Concentrada – TEACO-FF (Rueda & Sisto, 2009), 

o Teste de Atenção Alternada – TEALT (Rueda, 2010), o Teste de Atenção dividida – 

TEADI (Rueda, 2010) e o Teste de Memória de Reconhecimento – TEM-R (Rueda, Raad 

& Monteiro, 2012). Esses testes estão descritos a seguir. 

Teste de Atenção Sustentada – AS (Sisto, Noronha, Lamounier, Rueda & Bartholomeu, 

2006).  

O teste é composto por 25 fileiras com 25 estímulos cada uma. É solicitado ao 

sujeito que assinale apenas um tipo de estímulo dentre as possibilidades apresentadas. Para 

isso, o participante tem 15 segundos para completar cada fileira, sendo que, ao término do 

tempo estabelecido, o aplicador diz “próxima”, e, dessa forma, o participante passa 

imediatamente para a linha seguinte e recomeça. O tempo de aplicação é de 10 minutos.  

Nesse instrumento são extraídas três medidas, a saber, concentração, velocidade 

com qualidade e sustentação. A concentração refere-se à soma de itens que deveriam ser 

assinalados subtraídos os erros e as omissões. A velocidade com qualidade diz respeito à 

quantidade de itens que o indivíduo preencheu menos os erros e as omissões. Em relação ao 

nível de sustentação da pessoa, somam-se, das três primeiras linhas, os itens que deveriam 

ser marcados e o foram com os itens que não deveriam ser marcados e não o foram. Desse 

total, a soma de erros com omissões é subtraída. O mesmo procedimento é repetido com as 

três últimas linhas. Obtidos esses dois índices, subtrai-se o segundo do primeiro e o 

resultado é interpretado conforme as tabelas de normatização do manual, sendo verificado 

posteriormente se a pessoa mantém, perde ou aumenta a sustentação.  

Quanto às propriedades psicométricas do teste, a evidência de validade convergente 

foi comparada com o Teste Conciso de Raciocínio (Sisto, 2006) e com o Teste de Atenção 

concentrada - Ac (Cambraia, 2004). Também foi verificada evidência de validade 
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discriminante quando comparada com o psicodiagnóstico miocinético - PMK (Mira, 2004). 

A precisão foi estudada pelo alfa de cronbach, o coeficiente de consistência interna e o 

método das metades, sendo que, por este último, foram fornecidos os resultados pelos 

procedimentos de Guttman, Spearman- Brown e alfa das duas metades, para cada faixa 

etária e no geral. De uma forma geral, os coeficientes de precisão variaram de 0,73 até 0,97. 

Também foram consideradas as linhas ímpares como um subteste e os pares como outro, e 

os coeficientes variaram de 0,90 até 0,98.  

Teste de Atenção Concentrada – TEACO-FF (Rueda & Sisto, 2009) 

O Teste de Atenção Concentrada – TEACO-FF avalia a capacidade de uma pessoa 

em selecionar apenas uma fonte de informação diante de vários estímulos distratores em 

um tempo pré-determinado. As normas do instrumento estão adequadas para pessoas que 

procuram a avaliação psicológica pericial para CNH e para a população geral, portanto, o 

teste também pode ser utilizado nas áreas de recrutamento e seleção; avaliação para porte 

de arma e outras onde se pretende avaliar atenção concentrada. Pode ser aplicado em 

indivíduos com idades de 18 a 61 anos e escolaridade a partir do ensino fundamental 

incompleto. A aplicação pode ser individual ou coletiva e o tempo de aplicação não excede 

10 minutos. 

O teste é composto por 20 linhas, nas quais estão distribuídos o símbolo alvo e 

outros símbolos distradores. O sujeito deve marcar o símbolo alvo toda vez que ele 

aparecer em cada uma das linhas do teste. Para a correção do instrumento, considera-se os 

acertos subtraindo os erros cometidos, sejam por omissão ou por marcação errada. 

Em relação às propriedades psicométricas a evidência de validade concorrente foi 

comparada com o Teste de Atenção Sustentada – AS (Sisto & cols., 2006), com o Teste 

Conciso de Raciocínio (Sisto, 2006), com o Teste de Atenção concentrada - Ac (Cambraia, 
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2004), com o Teste de Atenção Dividida – AD (Sisto, Noronha, Lamounier, Bartholomeu 

& Rueda, 2006), com o Teste Pictório de Memória – TEPIC-M (Rueda & Sisto, 2007) e 

com a Escala de Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho – EVENT (Sisto, Baptista, 

Noronha & Santos, 2007). A precisão foi estudada pelo alfa de Cronbach, o coeficiente de 

consistência interna e o método das metades, sendo que, por este último, foram fornecidos 

os resultados pelos procedimentos de Guttman, Spearman-Brown e alfa das duas metades, 

para cada faixa etária, sexo e no geral, além do modelo de Rasch. De uma forma geral, os 

coeficientes de precisão variaram de 0,90 a 0,97 pelo alfa de Cronbach, de 0,90 a 0,98 pelo 

método das duas metades de Spearman-Brown e de 0,89 até 0,99 pelo modelo Rasch. 

Teste de Atenção Alternada – TEALT (Rueda, 2010) 

O teste é composto por 16 fileiras com estímulos distratores e nove símbolos alvo 

nos quais a pessoa deve alternar a atenção na execução do teste. Isso significa que em cada 

linha a pessoa deverá marcar um símbolo diferente, mostrado ao início da linha. Após a 

explicação do teste com as linhas de exemplo o sujeito terá o tempo de 2 minutos e 30 

segundos para completar a tarefa. A correção é feita considerando os acertos menos os 

erros cometidos. 

Quanto às propriedades psicométricas a evidência de validade de construto foi 

obtida por meio da diferenciação das idades. As evidências de validade de critério foram 

comparadas em relação à variável escolaridade, com o Teste de Atenção Concentrada – 

TEACO-FF (Rueda & Sisto, 2009), com o Teste de Atenção Sustentada – AS (Sisto & 

cols., 2006), com o Teste de Atenção Dividida – AD (Sisto & cols., 2006), com o Teste de 

Atenção concentrada - Ac (Cambraia, 2004), com o Teste Não Verbal de Inteligência – R1 

(Alves, 2002) e com o Teste Não Verbal de Inteligência – R1 Forma B (Sisto, Santos & 

Noronha, 2004). A precisão, considerando a faixa etária e de forma geral, foi obtida por 
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meio do alfa de Cronbach, que variou de 0,83 a 0,89, e também por meio das duas metades 

de Guttman variando de 0,84 a 0,87. 

Teste de Atenção dividida – TEADI (Rueda, 2010) 

O teste é composto por 30 fileiras contendo símbolos distratores e três símbolos 

alvo nos quais a pessoa deve dividir a atenção na execução do teste. Isso significa que em 

cada linha a pessoa deverá marcar um dos três símbolos mostrados no exemplo toda vez 

que eles aparecerem. Após a explicação do teste com as linhas do exemplo o sujeito terá o 

tempo de 5 minutos para completar a tarefa. A correção é feita considerando os acertos 

menos os erros cometidos. 

As propriedades psicométricas foram obtidas pela evidência de validade de 

construto por meio da diferenciação das idades, assim como pelas evidências de validade de 

critério comparadas em relação à variável escolaridade, com o Teste de Atenção 

Concentrada – TEACO-FF (Rueda & Sisto, 2009), com o Teste de Atenção Sustentada – 

AS (Sisto & cols., 2006), com o Teste de Atenção Dividida – AD (Sisto & cols., 2006), 

com o Teste Não Verbal de Inteligência – R1 (Alves, 2002) e com o Teste Conciso de 

Raciocínio (Sisto, 2006). A precisão foi obtida por meio do alfa de Cronbach, que variou de 

0,83 a 0,87, e também por meio das duas metades de Guttman variando de 0,81 a 0,86, tudo 

isso considerando a faixa etária e de forma geral. 

Teste de Memória de Reconhecimento (TEM-R) – (Rueda, Raad & Monteiro, 2012) 

O TEM-R oferece uma avaliação referente à capacidade que um individuo tem da 

memória de reconhecimento, entendida como a capacidade de identificar qualquer tipo de 

estímulo ou situação já visualizado ou vivido anteriormente, ou seja está baseada na 

relembrança e na familiaridade. Para tanto, são apresentadas figuras e palavras que deverão 

ser memorizaridas pelos participante. Depois dessa apresentação, eles deverão assinalar os 
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estímulos dos quais se lembram em uma folha de respostas. Nessa folha de respostas os 

estímulos que foram apresentados primeiramente como figuras poderão aparecer tanto 

como figuras quanto como palavras. No caso dos estímulos apresentados primeiramente 

como palavras pode ocorrer a mesma situação. O tempo de observação das figuras e 

palavras para memorização é de um minuto. Após essa etapa, a pessoa terá mais um minuto 

para marcar na folha de respostas as figuras e palavras que ela lembrar que apareceram na 

gravura observada anteriormente. 

Em relação às propriedades psicométricas os 49 itens ficaram distribuídos em três 

fatores que explicaram 36,42% da variância. O primeiro fator, constituído por estímulos 

alvo que foram apresentados no formato de figura, e que poderiam aparecer na folha de 

resposta no formato tanto de figura quanto de palavra, apresentou 18 itens e explicou 

20,53% da variância. O segundo fator, estímulos alvo apresentados primeiramente como 

palavras, e que posteriormente poderiam ser marcados como palavras ou como figuras, 

ficou constituído por 16 itens e explicou 8,51% de variância. Por fim o terceiro fator, com 

15 itens, ficaram agrupados todos os itens considerados erros, explicando 7,38% da 

variância. A partir desses resultados foram calculados os coeficientes de consistência 

interna de cada fator por meio do Alfa de Cronbach e do método das duas metades de 

Spearman-Brown. Os dados de precisão por esses dois métodos indicaram índices 

satisfatórios para os Fatores 1, 2 e 3, variando de 0,74 a 0,84. 

O teste também apresentou validade de critério por meio da diferenciação de idade, 

quanto maior a idade menor foi o desempepenho no teste. A evidência de validade com 

construtos relacionados para a memória de reconhecimento mensurada pelo TEM-R foi 

estudada por meio da comparação com o Teste Pictórico de Memória (TEPIC-M) que 

avalia memória de curto prazo, apresentando uma correlação moderada (r=0,48), bem como 
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com o TEACO-FF, separado por grupos de faixa etária, revelando correlações também 

moderadas de 0,20 à 0,27. Finalmente foi feito mais um estudo de precisão por meio do 

teste-reteste obtendo-se resultados satisfatórios por grupos de faixa etária, entre 0,70 à 0,83. 

Procedimento 

Após o cumprimento das questões éticas de pesquisa relatadas no procedimento do 

estudo de evidências de validade de estrutura interna, a coleta de dados foi realizada 

coletivamente, em grupos de 5 à 40 motoristas por vez, durante o período e o horário 

liberado pela direção das empresas. Assim, como relatado anteriormente, as salas de 

aplicação foram disponibilizadas pelas empresas e ficavam na própria garagem onde os 

ônibus ficam estacionados.  

O primeiro instrumento aplicado foi o TASU seguido do segundo teste que seria 

respondido por aquele grupo de motoristas. Em um total de 92 motoristas foram aplicados 

três testes, sendo primeiramente o TASU, seguido de um segundo teste de atenção e um 

terceiro de memória. Do total de 498 motoristas 113 responderam ao TASU e ao TEADI, 

81 responderam ao TASU e ao TEALT (desses 81 motoristas 52 também responderam ao 

TEM-R), 100 responderam ao TASU e ao TEACO, 122 responderam ao TASU e ao AS 

(desses 122, 40 também responderam ao TEM-R) e 80 responderam apenas ao TASU.  

Dos motoristas que participaram dessas análises 180 eram de uma empresa de 

Salvador, que responderam ao TASU e ao TEACO, e apenas o TASU. A aplicação em 

Salvador ocorreu da mesma forma que em Belo Horizonte, no que diz respeito às salas 

disponibilizadas e aos procedimentos éticos. Porém a aplicadora foi uma estagiária de 

psicologia da própria empresa. Ela foi devidamente orientada pela pesquisadora que sanou 

todas as dúvidas de aplicação antes do início da coleta de dados. 
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Resultados 

Para verificação da relação entre o desempenho dos participantes em cada um dos 

instrumentos utilizados para os estudos de validade convergente e de construtos 

relacionados com o TASU foi realizada a correlação de Pearson. Primeiramente, na Tabela 

4, são apresentadas as correlações entre os instrumentos e as folhas 1 e 4 do TASU, 

evidenciadas nas análses anteriores como as folhas que revelam a diferenciação entre o 

desempenho no início e no final do teste, isso desconsiderando a folha 5. Depois na Tabela 

5 estão as correlações existentes com as demais folhas do TASU.  

Para melhor compreensão dos resultados, vale lembrar que o AS assim como o 

TASU avalia atenção sustentada. Dessa maneira, o AS-1 representa o resultado obtido 

pelos participantes nas três primeiras linhas do teste e o AS-2 o resultado obtido nas três 

últimas linhas do instrumento. Sendo assim, considera-se o AS-1 como o desempenho no 

início do teste e o AS-2 como o desempenho no final do teste, bem como a folha 1 e 4 são 

consideradas pelo TASU.  

Tabela 5. 

Correlação Folhas 1 e 4 do TASU com outros testes de atenção e um de memória 

 
Construtos Convergentes 

 TEADI TEACO AS-1 AS-2 
Folha 1 r 0,60** 0,68** 0,64** 0,61** 
Folha 4 r 0,52** 0,63** 0,64** 0,60** 

Construtos Relacionados 
 TEALT TEM_R   

Folha 1 r 0,27* 0,39**   
Folha 4 r 0,38** 0,46**   

**p<0,001; *p<0,050 

Observa-se na Tabela 5 que as correlações entre o TASU, o TEADI, o TEACO e o 

AS-1 e o AS-2, foram significativas e de magnitudes altas revelando a similariade entre os 
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construtos. Destaca-se aqui as magnitudes de correlação entre a folha 1 do TASU e o início 

do AS (r=0,64) e a folha 4 do TASU e o final do AS (r=0,60). Os dois testes avaliam 

atenção sustentada e a folha 1 do TASU representa o início do teste, assim como o AS-1 e a 

folha 4 a queda mais significativa da atenção, também mostrada pelo AS-2. É possível 

inferior por meio desses resultados a evidência de validade convergente entre o TASU e o 

AS, o TASU e o TEADI, o TASU e o TEACO. 

No que se refere à evidência de validade de construtos relacionados as correlações 

significativas e de magnitudes moderadas entre o TASU e o TEALT e o TASU e o TEM-R 

revelam a existência de uma similaridade entre parte desses construtos. Assim, pode-se 

pensar que o TASU também apresenta evidência de validade de construtos relacionados 

mostrados nessas correlações com o TEALT e  o TEM-R.  

Ressalta-se ainda o aumento da magnitude de correlação entre o TEM-R e a folha 4 

do TASU, quando comparada com a correlação entre a folha 1 do TASU e o TEM-R. Isso 

sugeri que no final do teste houve um melhor desempenho do participante em relação à 

memória de reconhecimento, o que pode ter contribuído para seu desempenho na folha 4. 

Tabela 6.  
Correlação de Pearson entre as folhas 2, 3 e 5 do TASU e outros testes 
 

**p<0,001; *p<0,050 

    
Construtos Convergentes 

  Folha 2 Folha 3 Folha 5 
TEADI r 0,59** 0,56** 0,63** 
TEACO r 0,61** 0,58** 0,68** 
AS_1 r 0,61** 0,61** 0,65** 
AS_2 r 0,55** 0,56** 0,62** 

Construtos Relacionados 
  Folha 2 Folha 3 Folha 5 
TEALT r 0,21* 0,25* 0,37** 
TEM_R r 0,46** 0,46** 0,40** 
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Os resultados da Tabela 6 foram semelhantes aos da Tabela 5 no que se refere às 

magnitudes e os indices de significância encontrados entre as folhas do TASU e os demais 

instrumentos. Ou seja, mais uma vez foi evidenciada a validade convergente entre o TASU 

e o TEADI, o TASU e o TEACO e o TASU e o AS, por meio das correlações significativas 

e de magnitudes altas entre o desemepnho dos participantes em cada um desses 

instumentos.  

O mesmo pode ser observado nos resultados mostrados entre as folhas do TASU e o 

TEALT e o TEM-R. Assim como na Tabela 5, as correlações existentes entre esses 

instrumentos foram significativas e de magnitudes moderadas, evidenciando a validade de 

construtos relacionados. 

Além das análises de correlação de Pearson foi utilizada análises de variância entre 

o desempenho no TASU comparado por grupos de desempenho contrastantes nos outros 

instrumentos. Para tanto, primeiramente foi rodada uma análise descritiva do desempenho 

dos motoristas em cada um dos testes, bem como os quartis de referência desta amostra. Os 

resultados da estatística descritiva encontra-se na Tabela 7. 

Tabela 7.  

Estatística descritiva dos testes e seus quartis 
 
 TEADI TEALT TEACO AS-1 AS-2 TEM-R 
n  113 81 99 124 122 92 
M 75,89 59,30 99,56 49,00 49,69 22,58 
Mínimo -120,00 -130,00 -11,00 -11,00 -3,00 -1,00 
Máximo 178,00 128,00 167,00 75,00 75,00 38,00 
Quartis 25 50,00 48,00 85,00 38,00 38,00 17 

50 82,00 72,00 99,00 53,50 52,00 23 
75 113,50 83,50 118,00 64,75 65,50 29 
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A partir dos resultados observados na Tabela 7 foram montados os grupos 

contrastantes por desempenho em cada um dos instrumentos. Sendo assim, o grupo 1 de 

cada teste teve como referência o quartil 25, o grupo 2 o quartil 50 e o grupo 3 o quartil 75. 

Dessa forma, o pior desempenho obtido pelos participantes encontra-se no grupo 1, seguido 

do grupo 2 e por fim do grupo 3. 

Após o agrupamento por desempenho nos instrumentos foi realizada a ANOVA 

com o propósito de verificar se o desempenho no TASU também ficaria separado por 

grupos de acordo com o desempenho nos outros instrumentos. As tabelas a seguir mostram 

os resultados encontrados entre o agrupamento por médias das folhas 1 e 4 do TASU em 

relação ao desempenho por grupos contrastantes no TEADI, TEALT, TEACO, AS-1, AS-2 

e TEM-R. 

A primeira análise feita revelou existir diferença estatisticamente significativa entre 

os grupos por desempenho no TEADI e as médias obtidas pelos participantes na folha 1 

[F(2,110)= 25,600; p<0,001] e na folha 4 do TASU [F(2,110)= 26,161; p<0,001]. Para 

verificar como os grupos se diferenciaram entre si, foi realizado o teste post hoc de Tukey. 
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Tabela 8. 
Agrupamento por médias das folhas 1 e 4 do TASU quanto ao desempenho por grupos no 
TEADI 
 

 
O teste post hoc de Tukey separou os grupos de desempenho no TEADI em dois 

diferentes grupos por desempenho nas folhas 1 e 4 do TASU. Percebe-se na Tabela 8 que 

as diferenças das médias obtidas na folha 1 e na folha 4 do TASU pelos grupos 1 e 2 do 

TEADI não foram significativas, mas as médias do grupo 3 do TEADI nas folhas 1 e 4 do 

TASU revelaram existir uma diferença estatisticamente significativa em relação aos demais 

grupos. É possível inferior que conforme a média dos grupos contrastantes no TEADI 

diminui, o mesmo ocorre com as suas médias nas folhas 1 e 4 do TASU. Isso evidencia 

mais uma vez a relação existente entre o desempenho no TASU e no TEADI. 

Na segunda análise de variância realizada, também observou-se uma diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos por desempenho no TEALT as médias obtidas 

pelos participantes na folha 1 [F(2,78)= 6,823; p<0,002] e na folha 4 [F(2,78)= 10,402; 

p<0,001] do TASU. Para identificar como os grupos se diferenciaram entre si, foi realizado 

o teste post hoc de Tukey. 

 
 

Grupos por desempenho 
no TEADI N 

Agrupamento por alfa na média obtida na 
folha 1 do TASU 

1 2 
1 32 13,12  
2 25 15,12  
3 56  21,64 

Grupos por desempenho 
no TEADI N 

Agrupamento por alfa na média obtida na 
folha 4 do TASU 

1 2 
1 32 10,43  
2 25 10,80  
3 56  17,10 
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Tabela 9. 
Agrupamento por médias das folhas 1 e 4 do TASU quanto ao desempenho por grupos no 
TEALT 
 

 
O teste post hoc de Tukey separou os grupos do TEALT em dois agrupamentos por 

média obtida nas folhas 1 e 4 do TASU. A média do grupo 1 e 2 do TEALT não se 

diferenciaram de forma significativa na folha 1, bem com a do grupo 2 com o grupo 3. 

Porém a diferença entre as médias dos grupos 1 e 3 do TEALT na folha 1 foram 

estatisticamente significativas. 

A diferença significativa na folha 4 do TASU ocorreu entre os grupos 1 e 2 com o 

grupo 3 do TEALT, evidenciando que também ocorreu um aumento de médias obtidas no 

TASU conforme o desempenho por grupo no TEALT aumentava. Essa análise comprova 

mais uma vez a relação existente entre o desempenho obtido por grupos contrastantes no 

TEALT e o desempenho no TASU. 

Na terceira análise da ANOVA por grupos contrastantes, foi verificada novamente 

uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos por desempenho no TEACO e 

as médias obtidas pelos participantes na folha 1 [F(2,96)= 22,932; p<0,001] e na folha 4 

Grupos por desempenho 
no TEALT N 

Agrupamento por alfa na média obtida 
por média na folha 1 do TASU 

1 2 
1 20 13,75  
2 22 16,31 16,31 
3 39  20,35 

Grupos por desempenho 
no TEALT N 

Agrupamento por alfa na média obtida 
por média na folha 4 do TASU 

1 2 
1 20 10,05  
2 22 12,22  
3 39  16,71 
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[F(2,96)= 28,006; p<0,001] do TASU. A fim de averiguar como os grupos se diferenciaram 

entre si, foi realizado o teste post hoc de Tukey. 

Tabela 10. 
Agrupamento por médias das folhas 1 e 4 do TASU quanto ao desempenho por grupos no 
TEACO 
 

 
De acordo com o resultado do teste post hoc de Tukey observa-se na Tabela 10 que 

as diferenças significativas entre as médias obtidas nas folhas 1 e 4 do TASU ocorreu entre 

os grupos 1 e 2 quando comparados com o grupo 3 do TEALT. Esse achado sugere que 

conforme o desempenho por grupo contrastante no TEALT aumenta, a média nas folhas 1 e 

4 do TASU o separam em dois grupos contrastantes. É possível dizer novamente que existe 

uma relação entre o desempenho obtido por grupos contrastantes no TEALT e o 

desempenho desses grupos no TASU. 

Na quarta análise realizada, a ANOVA revelou existir diferença estatisticamente 

significativas entre os grupos por desempenho no AS-1 e as médias obtidas pelos 

participantes na folha 1 [F(2,121)= 32,419; p<0,001] e entre os grupos por desempenho no 

AS-2 e as médias obtidas pelos participantes na folha 4 [F(2,119)= 21,599; p<0,001] do 

Grupos por desempenho 
no TEACO N 

Agrupamento por alfa na média obtida 
por média na folha 1 do TASU 

1 2 
1 27 16,40  
2 24 18,95  
3 48  24,14 

Grupos por desempenho 
no TEACO N 

Agrupamento por alfa na média obtida 
por média na folha 4 do TASU 

1 2 
1 27 13,59  
2 24 15,75  
3 48  22,52 
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TASU. Para verificar como os grupos se diferenciaram entre si, foi realizado o teste post 

hoc de Tukey. 

 
Tabela 11. 
Agrupamento por médias das folhas 1 e 4 do TASU quanto ao desempenho por grupos no 
AS-1 e AS-2 

 

Grupos por desempenho 
no AS-1 N 

Agrupamento por alfa na média obtida na folha 1 
do TASU 

1 2 3 
1 33 12,72   
2 29  18,48  
3 62   21,83 

Grupos por desempenho 
no AS-2 N 

Agrupamento por alfa na média obtida na folha 4 
do TASU 

1 2 3 
1 31 10,87   
2 32  14,25  
3 59   18,47 

 

Observa-se na Tabela 11 que os três grupos separados por média obtida no AS-1 e 

no AS-2 também foram formados por desempenho na folha 1 e na folha 4 do TASU. Assim 

como no início do AS, representado pelos grupos do AS-1 na Tabela 11, eles também se 

diferenciaram significativamente em três grupos contrastantes na folha 1 do TASU, 

correspondente ao início do teste. 

Da mesma forma pôde-se observar tal resultado com o final do AS e o final do 

TASU representados respectivamente pelo AS-2 e pela folha 4. Os três grupos 

contrastantes formados pelo desempenho obtido no AS-2 encontram-se no agrupamento 

evidenciado pelo teste post hoc de Tukey em relação à média obtida na folha 4 do TASU. 

Esse resultado indica a existência de relação entre os dois testes que avaliam o mesmo 
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construto. Sendo assim, tal achado indica mais uma vez a evidência de validade 

convergente para o TASU. 

Por fim a última análise de variância realizada, assim como as demais, revelou 

existir diferença estatisticamente significativa entre os grupos por desempenho no TEM-R e 

as médias obtidas pelos participantes na folha 1 [F(2,89)= 5,185; p=0,007] e na folha 4 

[F(2,89)= 9,968; p<0,001] do TASU. A fim de averiguar como os grupos se diferenciaram 

entre si, foi realizado o teste post hoc de Tukey.  

Tabela 12. 
Agrupamento por médias das folhas 1 e 4 do TASU quanto ao desempenho por grupos no 
TEM-R 
 

 
Verifica-se na Tabela 12 que o teste post hoc de Tukey agrupou os três grupos do 

TEM-R em dois grupos por média obtida nas folhas 1 e 4 do TASU. No caso da folha 1 os 

grupos 1 e 3 se diferenciaram significativamente. Já na folha 4 os grupos 1 e 2 se 

diferenciaram significativamente do grupo 3. Assim como as médias obtidas por cada 

grupo no TEM-R aumenta, aumenta também suas médias no TASU, comprovando a 

existência de uma relação entre os construtos avaliados pelos testes. 

Grupos por desempenho 
no TEM-R N 

Agrupamento por alfa na média obtida na 
folha 1 do TASU 

1 2 
1 24 15,00  
2 43 17,41 17,41 
3 25  20,84 

Grupos por desempenho 
no TEM-R N 

Agrupamento por alfa na média obtida na 
folha 4 do TASU 

1 2 
1 24 10,95  
2 43 14,13  
3 25  17,64 
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Discussão dos Resultados 

Desde a criação do SATEPSI os testes comercializados no Brasil passaram a ser 

avaliados de acordo com requisitos mínimos sendo essencial a apresentação de estudos 

psicométricos que contenham evidências empíricas que dão suporte para as interpretações 

dos escores, bem como a elaboração do manual como um todo. Conforme exposto era 

objetivo desse estudo buscar evidências de validade convergente com medidas de 

construtos similares (atenção) e evidências de validade baseadas em construtos 

relacionados (memória). 

Em relação à validade convergente o objetivo é averiguar se o teste em fase de 

pesquisa apresenta correlação, a partir de 0,51, com outros testes que já evidenciaram ter 

validade referente ao construto avaliado (Nunes & Primi, 2009; Primi & cols. 2010). No 

presente estudo as correlações entre as folhas do TASU e o TEADI, TEACO e AS variaram 

entre 0,52 a 0,67. Esse resultado evidencia, conforme os requisitos da ficha de avaliação do 

SATEPSI, que o TASU possui evidência de validade convergente. No caso do AS que 

também mensura atenção sustentada, a correlação foi acima de 0,60 e a análise de variância 

mostrou que os três grupos separados por média obtida no AS-1 e no AS-2 também foram 

formados por desempenho na folha 1 e na folha 4 do TASU, comprovando mais uma vez a 

similaridade dos construtos avaliados pelos instrumentos. 

Porém a correlação entre as folhas do TASU e o TEALT variou entre 0,20 e 0,37, o 

que não corresponde ao valor considerado pelo SATPSI para evidência de validade 

convergente. Esse valor, segundo os critérios definidos, equivale ao esperado para a 

evidência de validade baseada em construtos relacionados. A atenção alternada, construto 

avaliado pelo TEALT, compreende a capacidade do sujeito de manter o foco em estímulos 

que variam no decorrer da tarefa, ou seja seria a capacidade de alternar o foco atencional de 
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um alvo a outro apresentados no teste (Rueda, 2010). A operacionalização da medida, 

portanto, caracteriza-se pela busca de estímulos que mudam durante período de realização 

do teste. No caso do TASU o estímulo a ser marcado é o mesmo do início ao final da 

atividade. Em razão dessa diferença, quanto à exigência de responder a alvos que se 

alternam ou não, os dois testes apresentam similaridade em parte do construto, garantido a 

evidência de validade baseada em construtos relacionados e não convergentes. 

O segundo objetivo desse estudo era estabelecer a evidência de validade baseada em 

construtos relacionados por meio do desempenho dos participantes no TASU comparado ao 

desempenho no TEM-R. As correlações entre as folhas do TASU e o TEM-R variaram 

entre 0,39 e 0,46, o que corresponde ao valor exigido pelo SATEPSI para tal evidência. De 

acordo com os achados de Caggiano e Parasuraman (2004), a memória visual afeta o 

decréscimo de vigilância, sugerindo a influência e um papel específico de representação da 

memória no decréscimo de vigilância. Pode-se dizer que os resultados encontrados no 

presente estudo corroboram os dados obtidos pelos autores.  

Vale lembrar que a Teoria dos Recursos considera que a sustetação da atenção está 

diretamente associada a capacidade mental ou recursos disponibilizados para realização da 

tarefa (Parasuraman & cols., 1987). É possível inferir que um desses recursos alocados para 

a execução de uma tarefa de vigilância é a memória de reconhecimento, conceituada por 

Rueda e cols. (2012) como a capacidade de identificar qualquer tipo de estímulo baseada na 

relembrança e na familiaridade. Essa concepção contribui para a compreensão do resultado 

obtido no decorrer do TASU em relação ao aumento na magnitude correlação entre as 

folhas do TASU e o TEM-R. A menor magnitude foi encontrada na folha 1 do teste, 

mostrando que ao início da atividade o sujeito ainda não está totalmente familiarizado com 

o símbolo alvo. 
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ESTUDO 4 

EVIDÊNCIAS DE VALIDADE DE CRITÉRIO 

Objetivos 

Estabelecer evidências de validade de critério pela comparação dos escores entre 

grupos distintos, considerando o envolvimento com acidentes de trânsito e excesso de 

velocidade conforme informação contida no prontuário das empresas (batidas externas, 

ocorridas fora da garagem e ultrapassar a velocidade permitida). Também foi obejtivo desse 

estudo verificar possíveis efeitos relativos à variável idade, identificando assim a validade 

de critério do efeito da faixa etária. 

Participantes 

Participaram dessas análises 131 motoristas de ônibus de uma empresa de Belo 

Horizonte, com idades entre 23 e 62 anos (M=38,69; DP=9,19). O tempo de trabalho na 

empresa variou de 1 a 27 anos (M=7,70; DP=5,67). Além disso, vale salientar que esses 

motoristas fazem parte de três diferentes unidades da empresa localizadas na região 

metropolitana de Belo Horizonte, Unidade 1 (n=52), Unidade 2 (n=54) e Unidade 3 (n=25). 

Vale a ressalva de que cada unidade possui o seu próprio gerente e sua própria equipe.   

Os participantes, para alcançar o segundo objetivo desse estudo, foram os mesmos 

apresentados nas evidências de validade convergente e de construtos relacionados. Ou seja, 

498 sujeitos sendo 4 trocadores e 494 motoristas de ônibus urbano de duas empresas de 

Belo Horizonte e de uma empresa de Salvador, todos do sexo masculino. As idades 

variaram entre 22 e 66 anos (M=39,44; DP=8,66) e o tempo de carteira de motorista de 1 à 

28 anos (M=6,07;DP=4,63).  
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Instrumentos 

Além dos dados obtidos por meio da ficha de conduta e dos dados de identificação 

dos motoristas (idade e tempo de carteira) foi utilizado o desempenho desses participantes 

no TASU, instrumento já descrito na evidência de validade de construto. A correção 

considerada para obtenção da pontuação de cada motorista foi a de A-E, bem como a soma 

desses pontos a cada dois blocos apresentados por folha do TASU. 

Procedimento 

Antes da aplicação do TASU, detalhado na evidência de validade de construto, a 

psicóloga da matriz da empresa fez um contato com os gerentes de cada unidade solicitando 

a seleção de motoristas com registros de acidentes de trânsito e motoristas sem registro. As 

fichas de conduta foram enviadas por cada unidade após a aplicação dos testes. O período 

de registro na ficha variou de acordo com o tempo de trabalho na empresa de cada 

motorista. Porém o último registro dessas fichas constava a data de 20/10/2011. As 

informações das fichas compreendem todas as ocorrências que a empresa registra como 

atrasos para iniciar a jornada de trabalho, multas de trânsito, reclamações de usuários, 

participação em treinamentos da empresa, elogios, batidas internas (ocorridas dentro da 

garagem da empresa), batidas externas (ocorridas fora da garagem), infrações diversas 

relacionadas às regras do intinerário, excesso de velocidade, entre outras. 

Para registro desses dados foram consideradas as informações em comum de cada 

unidade. Assim, o registro foi baseado nas batidas externas e no excesso de velocidade dos 

últimos cinco anos, ou seja, de 2007 a 2011. No que se refere às batidas externas, muitos 

registros são efetuados a partir do relato do motorista, que na maioria das vezes só o faz 

quando questionado à respeito de algum dano visível no ônibus após sua jornada de 

trabalho. Outros registros são efetuados por meio de ocorrências policiais, em razão do 
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envolvimento de terceiros. Em relação aos registros de excesso de velocidade, todos os 

ônibus possuem um tacógrafo que fica instalado embaixo do velocímetro, ou seja, esse 

registro é feito pela própria empresa e não pelos radares existentes na cidade.  

No que se refere aos procedimentos para análise de variância, considerando a idade 

optou-se por dividí-los em três grupos quanto à faixa etária, o grupo 1 ficou formado pelos 

sujeito de 22 a 33 anos, o grupo 2 pelos sujeitos de 34 a 45 anos e o grupos 3 pelos sujeitos 

de 46 a 66 anos.  

Resultados 

A fim de verificar a relação entre os registros obtidos por meio da ficha de conduta 

dos motoristas e seu desempenho no TASU, foi realizada a correlação de Pearson. 

Primeiramente, foi computada a quantidade de ocorrências relacionadas ao excesso de 

velocidade (EV) e batidas externas (BE) separadas por ano, obtendo-se o total de 

ocorrências dos anos de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. Portanto, para as análises 

realizadas considerou-se o total de registro dos últimos cinco anos (de 2007 à 2011). Os 

resultados encontrados estão na Tabela 13.  

 
Tabela 13. 
Correlação de Pearson entre os registros de Excesso de Velocidade, Batidas Externas nos 
últimos 5 anos e as médias obtidas em cada folha do TASU  
 

 Folha 1 Folha 2 Folha 3 Folha 4 Folha 5 
EV_2007 a 2011 r -0,23 -0,16 -0,31 -0,30 -0,28 

 p 0,18 0,55 0,14 0,06 0,09 

BE_2007 a 2011 r 0,09 0,21 0,03 0,02 -0,05 

 p 0,36 0,30 0,90 0,92 0,98 
 

Optou-se por considerar nessa análise a magnitude de correlação e não o índice de 

significância, visto que teoricamente essa magnitude pode ser mais representativa no que 
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diz respeito à força da relação entre duas variáveis. Quanto maior o número de 

participantes, mais provável que o índice de significância apareça em valores de 

correlações com magnitudes consideradas baixas, como 0,15, por exemplo. Vale lembrar 

que os dados obtidos na ficha de conduta de cada motorista são variáveis complexas e que 

podem envolver outros aspectos dos participantes e da própria maneira que a empresa 

registra as informações. Apesar de quantificar tais dados, eles foram obtidos por meio de 

descrições informativas e não pontuações. 

Observa-se na Tabela 13 que as magnitudes do desempenho por folha no TASU e 

os registros de excesso velocidade entre os anos de 2007 e 2011 foram negativas e 

moderadas, com excessão da folha 2, cuja correlação foi nula. Isso significa que quanto 

maior o número de registros de excesso de velocidade menor o desempenho do motorista 

obtido por folha no TASU. Além disso, a maior magnitude de correlação encontrada foi 

com a folha 4 do teste, justamente a folha evidenciada nas análises de validade por meio da 

estrutura interna, como a que registra o maior decréscimo da atenção. É possível inferir a 

partir de tais dados a existência de uma relação entre o excesso de velocidade e atenção 

sustentada, conferindo assim validade de critério para o teste. 

Os coeficientes de correlação entre as batidas externas e o desempenho nas folhas 1, 

2, 3 e 4 do TASU foram positivas, sendo que com a folha 2 se apresentou moderada. A 

magnitude de correlação entre esse registro e a folha 5 do TASU foi negativa, porém baixa. 

Dessa maneira, não foi possível identificar, por meio das batidas externas, a validade de 

critério pretendida. 

Outra evidência de validade de critério investigada nesse estudo foi relacionada à 

idade. Para análise dos dados foi utilizada a ANOVA que revelou existir diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos separados por faixa etária e a média obtida na 
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folha 1 [F(2,493)= 53,485; p<0,001] e na folha 4 [F(2,493)= 69,342; p<0,001] do TASU. 

Para verificar como os grupos se diferenciaram entre si, foi realizado o teste post hoc de 

Tukey apresentado na Tabela 13. 

Tabela 14. 
Agrupamento por médias das folhas 1 e 4 do TASU quanto ao desempenho por grupos de 
faixa etária 
 

Grupos separados por 
Faixa Etária N 

Agrupamento por alfa na média obtida na 
folha 1 do TASU 

1 2 3 
3 (46 ou +) 128 14,87   
2 (34 a 45) 233  19,06  
1(22 a 33) 135   22,56 

Grupos separados por 
Faixa Etária N 

Agrupamento por alfa na média obtida na 
folha 4 do TASU 

1 2 3 
3 128 11,20   
2 233  15,92  
1 135   19,60 

 

Observa-se na Tabela 14 que o teste post hoc de Tukey separou os três grupos por 

faixa etária em três grupos por desempenho na folha 1 e 4 do TASU. A diferença de médias 

entre os grupos foi estatisticamente significativa, evidenciando a validade de critério por 

diferenciação de idades para o TASU. É esperado teoricamente que conforme aumenta a 

idade o desempenho em um teste de atenção diminua. Isso pôde ser constatado nos achados 

apresentados na Tabela 13. 

 
Discussão dos Resultados 

De acordo com a alteração do anexo II da resolução 007/2009 instituída na 

resolução 009/2011, os testes psicológicos para o contexto do trânsito devem apresentar 

evidências de validade de critério. Com o objetivo de buscar tal evidência, este estudo 
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obteve registros de acidentes de trânsito e excesso de velocidade para averiguar se tais 

critérios externos relacionavam-se com o desempenho dos motoristas no teste de atenção 

sustentada. Para responder o segundo objetivo deste estudo, também foi utilizado como 

critério a faixa etária. Todos esses eventos podem ser considerados relevantes para o 

contexto do trânsito, visto que tanto os acidentes e velocidade excessiva, quanto idade 

pressupõem uma influência que afeta diretamente o ato de dirigir. O primeiro relaciona-se 

com a segurança nas vias e o segundo com funções cognitivas que podem diminuir com o 

aumento da idade interferindo na condução segura. 

No que se refere aos resultados obtidos pela correlação entre o TASU e os registros 

de excesso de velocidade, os achados deste estudo corroboram os encontrados nas 

pesquisas de Owsley e cols. (1991), Hoffman e cols. (2005) e Ball e cols. (2006). Ressalta-

se que em todos eles foi detectada associação entre os escores de testes de atenção com 

direção deficiente e acidentes de trânsito. Ao se averiguar se a frequência de batidas 

externas poderia se constituir em outra evidência de validade de critério para o TASU 

identificou-se que os índices de correlação foram nulos, não havendo associações entre essa 

variável e os escores do teste. Ao considerar esses resultados, é possível inferir que o 

TASU apresentou evidência de validade de critério por meio do registro excesso de 

velocidade apenas. 

Vale ressaltar, conforme apontado anteriormente, que diversas são as variáveis 

envolvidas em estudos que buscaram correlacionar eventos do contexto do trânsito, como 

acidentes, e testes de atenção (Hoffman, 2005; Hoffman & McDowd, 2010; Silva & 

Alchieri, 2010; entre outros). No caso desta pesquisa as informações foram fornecidas pela 

empresa por meio de uma ficha de conduta de cada motorista. Os registros sobre batidas 

externas extraídos dessa ficha eram descritivos e foram registrados de acordo com o relato 
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do próprio motorista envolvido no acidente. A única informação registrada pela empresa, 

sem a influência dos motoristas, era a de excesso de velocidade, já que para tal dado é 

utilizado um tacógrafo que fica embaixo do velocímetro de cada veículo.  

Nesse sentido, pode-se refletir sobre a dificuldade de estudos que envolvem 

variáveis externas, como registros de acidentes. Nem sempre é possível confiar nos dados 

obtidos, pois os motoristas que se envolvem em muitos acidentes não são mantidos pela 

empresa. Esse pode ser outro fator dificultador para análise, o número de registros de 

batidas externas não possue uma variabilidade muito grande, visto que a maioria dos 

motoristas apresenta um número pequeno de registros. Outra limitação relevante é que as 

informações obtidas foram fornecidas por uma única empresa de ônibus, sendo um total de 

131 motoristas. A amostra total do TASU consistiu em 498 motoristas, portanto seria 

necessário um número maior de sujeitos para averiguação desse critério externo e o 

fornecimento desses dados pelas outras duas empresas participantes, a de Salvador e a outra 

de Belo Horizonte. 

Em relação ao outro critério estudado, faixa etária, os resultados revelaram que 

conforme o aumento da idade menor foi o desempenho dos participantes no TASU. Tais 

achados corroboram os encontrados nas pesquisas de Berardi e cols. (2001), Parasuraman e 

cols. (1989) e Surwillo e Quilter (1964), que também apresentaram diferenças significativas 

entre o desempenho em testes de atenção sustentada por faixa etária, sendo que o melhor 

desempenho foi obtido pelos mais jovens.  

Em síntese, é possível afirmar que o TASU apresentou evidência de validade de 

critério por meio dos registros de excesso de velocidade e faixa etária. Essas evidências 

contribuem para a construção de testes voltados para o contexto pretentido, mostrando a 
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relação existente entre o construto avaliado e eventos externos relevantes para a atuação do 

motorista no trânsito. 
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ESTUDO 5 

PRECISÃO TESTE-RETESTE 

Objetivo 

Esse estudo teve como objetivo averiguar a precisão da medida por meio do teste e 

reteste. 

 
Participantes 

Participaram desse estudo 89 estudantes do 5º e 6º período de psicologia de duas 

universidades particulares de Belo Horizonte. Desses participantes 79,8% (n=71) eram do 

sexo feminino e 20,2% (n=18) do sexo masculino com idades entre 20 e 53 anos (M=26,15; 

DP=8,00). 

Optou-se aqui por estudantes universitários devido a dificuldade de aplicar o teste 

duas vezes e em ocasiões diferentes nos motoristas de ônibus. As empresas liberaram os 

motoristas para a realização da pesquisa em apenas um momento, não sendo possível, 

portanto, o reteste. Dessa forma, para o estudo de precisão a amostra foi composta por 

universitários. 

Instrumentos 

O instrumento utilizado foi o TASU, já descrito no tópico validade de construto. A 

correção considerada para obtenção da pontuação de cada motorista foi a de A-E, bem 

como a soma desses pontos a cada dois blocos apresentados por folha do TASU. 

Procedimento 

Após autorização das universidades, os participantes foram informados sobre os 

objetivos do estudo e sobre a exigência da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (em anexo) pela pesquisadora no dia da aplicação do instrumento.  
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A coleta de dados foi realizada coletivamente, em grupos de 27 à 35 alunos por vez, 

durante o período e o horário de aula disponibilizado pela instituição de ensino. Nesta 

estudo o TASU foi aplicado em duas ocasiões diferentes, com intervalo de duas semanas. 

Na segunda aplicação os alunos também assinaram o TCLE e receberam as devidas 

instruções para realização da tarefa. 

Resultados 

Para verificar a precisão por meio do teste-reteste foi utilizada a correlação de 

Pearson entre os escores obtidos pelos alunos na realização do teste aplicado na primeira 

vez e nos escores obtidos na segunda aplicação por esses mesmo alunos. Os resultados 

encontrados estão expostos na Tabela 15. 

 
Tabela 15. 
Correlação Teste-Reteste 
 

 Folha1-Reteste Folha2-Reteste Folha3-Reteste Folha4-Reteste Folha5-Reteste 
Folha 1 r 0,85** 0,84** 0,82** 0,83** 0,83** 
Folha 2 r 0,71** 0,75** 0,74** 0,73** 0,76** 
Folha 3 r 0,76** 0,74** 0,75** 0,73** 0,74** 
Folha 4 r 0,71** 0,71** 0,75** 0,82** 0,75** 
Folha 5 r 0,79** 0,74** 0,78** 0,76** 0,83** 
**p<0,001; *p<0,050 

Na Tabela 15 verifica-se que a correlação por folhas (folha 1 com folha 1-reteste, 

folha 2 com folha 2-reteste, e assim por diante) na primeira e na segunda aplicação variou 

de 0,71 a 0,85. No que se refere às folhas 1 e 4, as correlações foram respectivamente de 

0,85 e 0,82, evidenciando uma magnitude de correlação alta entre a primeira e a segunda 

aplicação. Esse resultado sugere um bom índice de precisão no teste-reteste. 
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Discussão dos Resultados 

Além das evidências de validade apresentadas como requisitos mínimos para um 

teste ser qualificado para uso profissional, outra propriedade psicométrica fundamental é a 

precisão. O conceito de precisão refere-se ao quanto um instrumento é preciso ou fidedigno 

para mensurar um determinado construto (Anastasi & Urbina, 2000). A avaliação dessa 

propriedade pelo SATEPSI, segundo Nunes e Primi (2010), pode gerar um coneito desde 

de A+ (excelente) à C (insuficiente). Para receber o conceito de A+ o teste deve apresentar 

mais de uma análise realizada para mostrar a precisão do teste com valores iguais ou acima 

de 0,80. Porém, o requisito mínimo exigido é de pelo menos um estudo de precisão com 

resultados iguais ou superiores a 0,60. 

Os resultados deste estudo revelaram que o TASU possui precisão por meio do 

teste-reteste com valores acima de 0,80, se for considerado que as folhas para análise dos 

escores no teste serão as folhas 1 e 4. Vale considerar que participaram dessa análise apenas 

89 estudantes universitários, o que sugere a ampliação da amostra para esse estudo. Outro 

aspecto que deve ser destacado é que para melhor qualificação do teste no SATEPSI será 

necessário o estudo de pelo menos mais um tipo de precisão. Dessa maneira, salienta-se a 

importância da precião por meio da consistência interna que consiste na medida obtida pelo 

grau de relação entre os itens e o teste.  

Outro aspecto que merece ser discutido é a escolha da correção do TASU, por meio 

de acertos menos erros por folha do teste. A análise realizada no Teste-Reteste foi baseada 

nessa correção, e como os resultados da correlação foram satisfatórios, isso indica a 

eficácia dessa escolha de computar os escores do instrumento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao refletir sobre a história da Psicologia do Trânsito e a inserção da Avaliação 

Psicológica como processo obrigatório e preliminar para obtenção da CNH, fica evidente o 

questionamento sobre o que deve ser avaliado e como avaliar. Nesse sentido, a busca pelo 

aprimoramento dessa avaliação reflete a necessidade de instrumentais cada vez mais 

voltados para, de fato, orientar o profissional da área na sua tomada de decisão, ou seja, 

considerar um canditado apto ou inapto para dirigir. Para tanto, vale lembrar que toda 

avaliação psicológica é, por si só, complexa, já que envolve a compreensão do 

funcionamento psíquico do sujeito avaliado referente ao motivo que o levou a realizar tal 

avaliação. No caso do trânsito a complexidade também está no seu próprio contexto, que 

envolve outras variáveis como as vias, os pedestres, a sinalização, o ato de dirigir, entre 

outros. 

No que se refere ao ato de dirigir e retomando as ideias expostas no texto, sabe-se que 

ele envolve além de processos cognitivos, de aprendizagem, o conhecimento de normas e 

de símbolos, bem como depende de aspectos motivacionais, de tomada de decisões, de 

automatismos percepto-motores e da capacidade de reagir prontamente às diversas 

variáveis do trânsito. Uma avaliação pericial deveria considerar todos esses aspectos 

associados a eventos relevantes envolvidos nesse contexto. O que acontece, hoje, ainda está 

distante das reais necessidades que uma avaliação para tal propósito deve estar pautada. Os 

problemas enfrentados vão desde a definição dos construtos psicológicos mensurados até a 

má formação dos profissionais que acabam fazendo mal uso dos instrumentos disponíveis. 

Aliado a formação desses profissionais, a elaboração de testes psicológicos que 

auxiliam no processo de avaliação também deve ser pensada como um desafio para a área. 

Não basta ser uma exigência o uso de testes que apresentem validade de critério para o 
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contexto pretendido, uma vez que as pesquisas no Brasil nem sempre são realizadas em 

parcerias, ou seja entre pesquisadores e os profissionais que lidam diariamente com aquela 

prática. Ao lado disso, definir comportamentos humanos que possam estar envolvidos com 

variáveis critério no contexto do trânsito, como acidentes, é bastante difícil, visto que o 

próprio funcionamento psicológico de um sujeito para outro pode variar em unidade e 

complexidade.  

Sob essa perspectiva, alguns pontos merecem reflexão ao observar os achados desta 

pesquisa e do contexto da avaliação psicológica para motoristas no Brasil. Como já 

mencionado, parece difícil pensar em uma área que por um lado congrega tantos 

profissionais, mas que por outro lado apresenta tantos desafios e dificuldades para se definir 

o que avaliar, como avaliar e quais instrumentos utilizar. Isso sugere uma lacuna existente 

entre ciência e profissão na avaliação psicológica no trânsito, evidenciando que trabalhos 

sejam desenvolvidos, tanto para verificar quais as necessidades reais desses profissionais 

diante da realidade experimentada na sua rotina de trabalho, como definir os construtos 

psicológicos que devem ser mensurados na prática e que são de fato relevantes para o 

trânsito.  

Muito se discute sobre a direção segura e em como a avaliação pode ajudar na 

prevenção dessa segurança. No entanto, assim como o estudo da atenção nesse contexto 

merece ser bem investigado, outros construtos também deveriam ser, como personalidade, 

memória, raciocínio espacial, entre outros. Em se tratando da atenção e conforme 

apresentado, existe consenso entre pesquisadores que este construto é relevante para o ato 

de dirigir. A função da atenção nesse contexto pode auxiliar desde o próprio ato de 

conduzir o veículo até lidar com os distratores do trânsito. Ao se pensar na profissão de 

motorista de ônibus, essa função se torna mais preocupante quando não é bem 
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desempenhada, uma vez que envolve a responsabilidade desse profissional para com os 

passageiros no veículo. 

A partir dessas reflexões este estudo pretendeu elaborar um instrumento que 

apresentasse além de uma fundamentação teórica consistente, no que se refere à atenção 

sustentada, e bons estudos psicométricos, contribuir para o crescimento da área mostrando 

se existe relação entre atenção e algum evento relevante no trânsito (acidente de trânsito e 

ultrapassar o limite de velocidade). Os resultados encontrados em relação às variáveis 

critérios investigadas mostraram que pode sim existir uma relação entre o desempenho em 

teste de atenção e algum evento relevante para o ato de dirigir, conforme evidenciado pela 

análise correlacional obtida entre o TASU e excesso de velocidade. Porém, no que se refere 

às batidas externas os resultados não foram satisfatórios, o que implica em uma limitação 

do estudo. Essa limitação refere-se a dificuldade de se adquirir informações precisas sobre 

os acidentes, bem como conseguir tais dados, já que no caso deste trabalho não foi possível 

fazer o estudo com todos os motoristas que responderam ao teste. Também deve-se 

questionar o próprio instrumento, realizando o mesmo estudo com outros testes de atenção, 

afinal o resultado não satisfatório pode estar relacionado ao TASU e não às informações 

obtidas.  

Em relação às pesquisas com testes de atenção para o contexto do trânsito, é possível 

pensar em uma conquista deste estudo que teve como amostra motoristas de ônibus, ou 

seja, profissionais da área. Outros testes elaborados para esse contexto tiveram como 

amostra candidatos a CNH e universitários. O fato da amostra ser de candidatos a CNH não 

é suficiente para dizer que o instrumento foi desenvolvido para o trânsito, até porque esses 

sujeitos ainda estão passando pelo processo de aquisição da concessão de dirigir. Eles não 

lidam diariamente, como motoristas, com a realidade vivenciada por outras pessoas que já 

possuem CNH. Mesmo assim, vale a ressalva de que é necessário ampliar essa amostra para 
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outras regiões do Brasil, elaborando assim tabelas de normatização com uma amostra 

representativa de profissionais do trânsito. 

Para finalizar, destaca-se a necessidade de pesquisas futuras que possam averiguar 

outros estudos de precisão para o TASU, bem como a verificação do que foi apontado no 

estudo de evidências de validade por meio da estrutura interna no que se refere à 

investigação do teste ampliado e reduzido (até a folha 4). Outro aspecto importante a ser 

pensado é na elaboração de um manual para o TASU, com os estudos de validade, precisão 

e normatização. Dessa forma, uma vez aprovado pelo CFP, esse instrumento poderá ser 

mais uma opção na avaliação pericial. Também vale refletir sobre o investimento da área 

em pesquisas junto às clínicas credenciadas pelo DETRAN. Assim, seria possível obter 

dados de diversas regiões do Brasil de motoristas que estão renovando a CNH ou de 

motoristas profissionais, o que representaria uma tentativa de aproximar ciência e profissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 114 

REFERÊNCIAS  
 

Aberg, L., & Rimmo. P.A. (1998). Dimensions of aberrant behavior. Ergonomics, 41(1), 39-

56. 

Alchieri, J. C., & Stroeher, F. (2002). Avaliação psicológica no trânsito: O estado da arte 

sessenta anos depois. Em R. M. Cruz, J. C. Alchieri & J. J. Sardá (Orgs.), Avaliação e 

medidas em psicologia: Produção do conhecimento e da intervenção profissional 

(pp. 155-170). São Paulo: Casa do Psicólogo. 

Alchieri, J. C., Silva F. H. V. C., & Gomes, J. M. N. C. (2006). Estágio curricular como 

desenvolvimento e atualização da psicologia de trânsito no Brasil. Psicologia: 

Pesquisa & Trânsito, 2(1), 53-59. 

Almeida, N. D. V. (2002). Contemporaneidade x trânsito: reflexão psicossocial do trabalho 

dos motoristas de coletivo urbano. Psicologia Ciência e Profissão, 22 (3), 62-69. 

Allport, A. (1993). Attention and control. In D. E. Meyer & S. Kornblum (Orgs.), Attention 

and performance, XIV. Cambridge, MA: MIT Press. 

Alves, I. C. B. (1999). O exame psicotécnico de motoristas. Anais do VIII Congresso 

Nacional de Avaliação Psicológica, Porto Alegre, 216-224. 

Alves, C. R. S., & Paula, P. P. (2009). Violência no trabalho: possíveis relações entre assaltos 

e TEPT em rodoviários de uma empresa de transporte coletivo. Cadernos de 

Psicologia Social do Trabalho, 12(1), 35-46. 

Ambiel, R. A. M., & Pacanaro, S. V. (2011). Da testagem à Avaliação Psicológica: aspectos 

históricos e perspectivas futuras. Em: R. A. M., Ambiel, & Cols. (Orgs.), Avaliação 

Psicológica: guia de consulta para estudantes e profissionais de psicologia, (pp. 11-

28). São Paulo: Casa do Psicólogo. 



 115 

American Educational Research Association, American Psychological Association, National 

Council on Measurement in Education (1999). Standards for Educational and 

Psychological Testing. Washington, DC: American Educational Research 

Association.  

Anastasi, A., & Urbina, S. (2000). Testagem Psicológica (7a ed.). Porto Alegre: Artes 

Médicas. 

Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos – NTU (2010). Anuário da NTU – 

2009-2010. Obtido em 25 de janeiro de 2011 no www.ntu.org.br. 

Bakan, P. (1959). Extraversion–introversion and improvement in an auditory vigilance task. 

British Journal of Psychology, 50, 325–332. 

Baker, C.H. (1959). Attention to visual displays during a vigilance task II: Maintaining the 

level of vigilance. British Journal of Psychology, 50, 30-36. 

Ball, K. K., Roenker, D. L., Wadley, V. G., Edwards, J. D., Roth, D. L., McGwin, G., & 

Dube, T. (2006). Can high-risk older drivers be identified through performance-based 

measures in a department of motor vehicles setting? Journal of the American 

Geriatric Society, 54, 77-84. 

Ballard, J. C. (1996). Computerized assessment of sustained attention: A review of factors 

affecting vigilance performance. Journal of Clinical and Experimental 

Neuropsychology, 18, 843–863. 

Baños, R., & Belloch, A. (1995). Psicopatología de la atención. Em A. Belloch & E. Ibañez 

(Orgs.), Manual de psicopatología (Vol. 1). Valencia: Promolibro. 

Berardi, A., Parasuraman, R., & Haxby, J. V. (2001). Overall Vigilance and Sustained 

Attention Decrements in Healthy Aging. Experimental Aging Research, 27, 19-39. 



 116 

Broadbent, D. (1958). Perception and communication. Londres: Pergamon. 

Campos, F. (1978). O fator humano e os acidentes de trânsito. Arquivo brasileiro de 

psicologia aplicada, 30, 99-117. 

Caggiano, D. M., & Parasuraman, R. (2004). The role of memory representation in the 

vigilance decrement. Psychonomic Bulletin & Review, 11(5), 932-937. 

Carr, G. (1971). Introversion–extraversion and vigilance performance. Proceedings of the 

Annual Meeting of the American Psychological Association, 79, 379-380. 

Carriere, J. S. A., Cheyne, J. A., Solman, G. J. F., & Smilek, D. (2010). Age Trends for 

Failures of Sustained Attention. Psychology and Aging, 25(3), 569-574. 

Castro, N. R. (2008). Construção de um teste de atenção seletiva visual. Dissertação de 

Mestrado, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia, Universidade 

São Francisco, Itatiba. 

Cave, K. R., & Wolfe, J. M. (1990). Modeling the role of parallel processing in visual 

research. Cognitive Psychology, 22 (2), 225-271.  

Chen, W. J., & Faraone, S. V. (2000). Sustained attention deficits as markers of genetic 

susceptibility to schizophrenia. American Journal of Medical Genetics, 97, 52-57. 

Chiodi, M. G., & Wechsler, S. M. (2008). Avaliação Psicológica: Contribuições brasileiras. 

Boletim Academia Paulista de Psicologia, 2(8), 197-210. 

Conselho Federal de Psiocologia (2002). Resolução CFP nº16/2002 de 19 de dezembro de 

2002. Disponível em http://www.pol.org.br. 

Conselho Federal de Psiocologia (2006). Relatório final da ação conjunta de fiscalização: 

pesquisa exploratória sobre o processo de avaliação psicológica para obtenção da 

carteira nacional de habilitação. Disponível em http://www.pol.org.br. 



 117 

Conselho Federal de Psiocologia (2009). Resolução CFP nº007/2009 de 29 de julho de 2009. 

Disponível em http://www.pol.org.br. 

Conselho Federal de Psiocologia (2011). Resolução CFP nº001/2011 de 28 de março de 

2011. Disponível em http://www.pol.org.br. 

Conselho Federal de Psiocologia (2011). Resolução CFP nº009/2011 de 19 de maio de 2011. 

Disponível em http://www.pol.org.br. 

Conselho Federal de Psicoloiga (2012). Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos – 

SATEPSI. Acessado em 15/05/2012. http://www.pol.org.br. 

Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). (1998). Resolução nº 80/1998. Brasília, DF: 

CONTRAN. 

Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). (2008). Resolução nº 267/2008. Brasília, DF: 

CONTRAN. 

Craig, A. (1978). Is the vigilance decrement simply a response toward probability matching? 

Human Factors, 20, 441-446. 

Craig, A. (1985). Vigilance: Theories and laboratory studies.  In: S. Folkard and T.H. Monk 

(Eds.), Hours of work.  (pp. 107-121).Chichester, UK: Wiley. 

Davies, D. R., & Hockey, G. R. J. (1966). The effects of noise and doubling the signal 

frequency on individual differences in visual vigilance performance. British Journal 

of Psychology, 57, 381–389. 

Davies, D.R., & Parasuraman, R. (1982). The psychology of vigilance. London: Academic 

Press. 

Dalgalarrondo, P. (2000). Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Porto 

Alegre: Artmed. 



 118 

Deaton, J.E., & Parasuraman, R. (1993). Sensory and cognitive vigilance: Effects of age on 

performance and subjective workload. Human Performance, 6, 71-97. 

DeGangi, G., & Porges, S. (1990). Neuroscience Foundations of Human Performance. 

Rockville, MD: American Occupational Therapy Association Inc. 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) (2011). Estatísticas de 

acidentes. Disponível em: http://www.dnit.gov.br. Acessado em 05/04/2012. 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN (2006). Anuário estatístico do 

DENATRAN. Obtido em 27 de janeiro de 2011 no www.denatran.gov.br. 

Dember, W.N. (1974). Motivation and the cognitive revolution. American Psychologist, 29, 

161-168. 

Dember, W.N., & Warm, J.S. (1979). Psychology of perception (2nd ed.). New York: Holt, 

Rinehart & Winston. 

Eysenck, M. W., & Keane, M. T. (2007). Limitações da atenção e do desempenho. Em: M. 

W. Eysenck, & M. T. Keane, Manual de psicologia cognitiva (5a ed., pp. 142-185). 

Porto Alegre: Artmed. 

Fernandes, D. C. & Rueda, F. J. M. (2007). Evidência de validade concorrente para o Teste 

de Atenção Concentrada (TEACO-FF). Revista de Psicologia da Vetor Editora, 8(2), 

167-174. 

Fitts, P. M. & Posner, M. I. (1967). Human Performance. Belmont, CA: Brooks/Cole. 

Fu, S. Fedota, J. R., Greenwood, P. M., & Parasuraman, R. (2010). Dissociation of visual C1 

and P1 components as a function of attentional load: An event-related potential study. 

Biological Psychology, 85, 171-178. 



 119 

Gazzaniga, M.S., Ivry, R.B., & Mangun, G.R. (2006). Neurociência Cognitiva: a Biologia da 

mente. Tradução Angélica Rosat Consiglio 2ªedição. Porto Alegre:Artmed. 

Giambra, L. M., &  Quilter, R. E. (1988). Sustained Attention in Adulthood: A Unique, 

Large-Sample, Longitudinal and Multicohort Analysis Using the Mackworth Clock-

Test. Psychology and Aging, 3(1), 5-83.  

Glaser, H. J. (1982). The effect of discrimination type, event rate, and target load on 

vigilance performance. Disssertation in Psychology submitted to the Graduate 

Faculty of Texas Tech University, Lubbock, 187 p.  

Gouveia, V. V., Silva, D. V., Silva, M. P. V., Andrade, M. V. C. L., Silva Filho, S. B., & 

Costa, D. M. F. (2002). Atitudes frente à avaliação psicológica para condutores: 

perspectivas de técnicos, estudantes de psicologia e usuários. Psicologia: Ciência e 

Profissão, 22(2), 50-59. 

Groeger, J.A. (1990). Driver’s errors in, and out of, context. Ergonomics, 33 (10/11), 1423-

1429. 

Groeger, J. A. (2003). Testes psicológicos podem predizer habilidade para dirigir? Em R. 

Risser (Org.). Estudos sobre a avaliação psicológica de motoristas, (pp. 79- 95). São 

Paulo: Casa do Psicólogo. 

Hancock, P. A. & Szalma, J. L. (2008). Stress and Performance. Em: P. A. Hancock & J. L. 

Szalma, Performance under stress, (1-18). Hampshire: Ashgate Publishing Company. 

Helton, W. S., Hollander, T. D., Warm, J. S., Matthews, G., Dember, W. N., Wallart, M., 

Beauchamp, G., Parasuraman, R., & Hancock, P. A. (2005). Signal regularity and the 

mindlessness model of vigilance. British Journal of Psychology, 96, 249-261. 



 120 

Helton, W. S., Hollander, T. D., Warm, J. S., Tripp, L. D., Parsons, K., Matthews, G., 

Dember, W. N., Parasuraman, R., & Hancock, P. A. (2007). The abbreviated 

vigilance task and cerebral hemodynamics. Journal of Clinical and Experimental 

Neuropsychology, 29 (5), 545–552. 

Hoffman, L., McDowd, J. M., Atchley, P., & Dubinsky R. A. (2005). The role of visual 

attention in predicting driving impairment in older adults. Psychology and Aging, 20, 

610–622. 

Hoffman, L., & McDowd, J. M. (2010). Simulator Driving Performance Predicts Accident 

Reports Five Years Later. Psychology and Aging, 25, (3), pp. 741–745. 

Hoffmann, M. H., González, L. M. (2003). Acidentes de trânsito e fator humano. Em: M. H., 

Hoffmann, R. M., Cruz & J. C., Alchieri (Orgs.). Comportamento humano no trânsito 

(p.p. 377-391). São Paulo: Casa do Psicólogo. 

Hoffmann, M. H., & Cruz, R. M. (2004). Síntese Histórica da Psicologia do Trânsito no 

Brasil. Em J. C. Alchieri, R. M. Cruz & M. H. Hoffmann (Orgs.) Comportamento 

Humano no Trânsito (pp. 17-29). São Paulo: Casa do Psicólogo. 

Hoffmann, M. H. (2005). Comportamento do condutor e fenômenos psicológicos. 

Psicologia: Pesquisa & Trânsito, 1 (1), 17-24. 

Hollenbeck, J. R., Ilgen, D. R., Tuttle, D. B., & Sego D. J. (1995). Team Performance on 

Monitoring Tasks: An Examination of Decision Errors in Contexts Requiring 

Sustained Attention. Journal of Applied Psychology, 80, (6), 685-696. 

Hosking, S.G., Young, K.L., & Regan, M.A., 2009. The effects of text messaging on young 

drivers. Human Factors, 51, 581-592. 



 121 

James, W. (1890). The Principles of Psychology. Disponível em Classics in The History of 

Psychology: http://psychclassics.yorku.ca/James/Principles/prin11.htm. Acessado em 

27 de outubro de 2011 

Ladesma, R., Peltzer, R., & Poó, F. (2008). Análisis de la producción en Psicología del 

Tránsito mediante PsycINFO (2000-2006). Revista de Psicologia da Vetor Editora, 

9(1), p. 11-24. 

Lamounier, R. & Rueda, F.  J. M. (2005). Avaliação psicológica no trânsito: perspectiva dos 

motoristas. Psicologia, 6 (1), 35-42.  

Lezak, M. D. (1995). Neuropsychological assessment. New York: Oxford University Press. 

Mackworth, N. H. (1948). The breakdown of vigilance during prolonged visual search. 

Quarterly Journal of Experimental Psychology, 1, 6-21. 

Mackworth, N. H. (1957). Some factors affecting vigilance. Advancement of Science, 53, 

389-393. 

Matthews, G., Campbell, S. E., Falconer, S., Joyner, L., Huggins, J., & Gilliland, K. (2002). 

Fundamental dimensions of subjective state in performance settings: Task 

engagement, distress and worry. Emotion, 2, 315-340. 

Molloy, R., & Parasuraman, R. (1996).  Monitoring an automated system for a single failure:  

Vigilance and task complexity effects   Human Factors, 38, 311-322. 

Montiel, J. M., Figueiredo, E. R. M., Lustosa, D. B. S. & Dias, N. M. (2006). Evidência de 

validade para o Teste de Atenção Concentrada Toulouse-Piéron no contexto de 

trânsito. Psicologia: Pesquisa e Trânsito, 2(1), 19-27. 

Moray, N. (1969). Attention: selective processes in vision and hearing. London: Hutchinson. 



 122 

Nascimento, M. M. (2008). Construção de um teste dinâmico informatizado de raciocínio 

indutivo para crianças. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Psicologia, Universidade São Francisco, Itatiba, pp. 335. 

Navon, D., & Gopher, D. (1979).  On the economy of the human information processing 

system.  Psychological Review, 86, 214-255. 

Neboit, M. (1974). Rôle de l’anticipation perceptive dans la conduite automobile. Études 

Bibliographiques de L’onser, no 5. Trad. Rozestraten, R. O papel da antecipação 

perceptiva na direção de veículos. Psicologia & Ttrânsito, 1 (1), 24-51. 

Norman, D., & Bobrow, D. (1975). On data-limited and resource-limited processing. Journal 

of Cognitive Psychology, 7, 44-60. 

Noronha, A. P. P. (2002). Problemas mais graves e mais freqüentes no uso dos testes 

psicológicos. Psicologia Reflexão e Crítica, 15(1), 135-142.  

Noronha, A. P. P., Freitas, F. A. & Ottati, F. (2002). Parâmetros psicométricos de testes 

psicológicos de inteligência. Interação em Psicologia, 6(2), 195-201.   

Noronha, A. P. P., Oliveira, K. L. & Beraldo, F. N. M. (2003). Instrumentos psicológicos 

mais conhecidos e utilizados por estudantes e profissionais de Psicologia. Psicologia 

Escolar e Educacional, 7(1), 47-56.   

Noronha, A. P. P., & Vendramini, C. M. M. (2003). Parâmetros psicométricos: estudo 

comparativo entre testes de inteligência e de personalidade. Psicologia Reflexão e 

Crítica, 16, 177-182. 

Noronha, A. P. P., & Alchieri, J. C. (2005). Reflexões sobre os instrumentos de avaliação 

psicológica. Em: R. Primi (Org.), Temas em avaliação psicológica, (pp.19-36). São 

Paulo: Casa do Pisicólogo. 



 123 

Noronha, A. P. P., Carvalho, L. F., Souza, M. S. & Santos, M. A. (2010). Sobre o ensino de 

avaliação psicológica. Avaliação Psicológica, 9(1), 139-146. 

Nuechterlein, K., Parasuraman, R., & Jiang, Q. (1983). Visual sustained attention: Image 

degradation produces rapid sensitivity decrement over time. Science, 220, 327-329. 

Nunes, C. H. S. S., & Primi, R. (2010). Aspectos técnicos e conceituais da ficha de avaliação 

dos testes psicológicos. Em: Conselho Federal de Psicologia – CFP  (Org.), Avaliação 

Psicológica: diretrizes na regulamentação da profissão (pp.101-128). Brasília: CFP.  

Organização Mundial da Saúde. (2009). Fundamentos: Informe sobre Prevención la 

situasión mundial de la seguridad via: es hora de pasar a la acción. Ginebra: 

Organización Mundial de la Salud. 

Owsley, C., Ball, K. K., Sloane, M. E., Roenker, D. L., & Bruni, J. R. (1991). 

Visual/cognitive correlates of vehicle accidents in older drivers. Psychology and 

Aging, 6, 403–415.  

Panichi, R. M. D., & Wagner, A. (2006). Comportamento de Risco no Trânsito: Revisando a 

Literatura sobre as Variáveis Preditoras da Condução Perigosa na População Juvenil. 

Revista Interamericana de Psicología/Interamerican Journal of Psychology, 40 (2), 

pp. 159-166. 

Parasuraman, R., & Davies, D.R. (1977). A taxonomic analysis of vigilance. In R.R. Mackie 

(Ed.), Vigilance: Theory, operational performance, and physiological correlates (pp. 

559-574). New York: Plenum. 

Parasuraman, R.  (1979). Memory load and event rate control sensitivity decrements in 

sustained attention.  Science, 205, 924-927. 

 



 124 

Parasuraman, R. (1984). The Psychobiology of Sustained Attention. In J. S. Warm (Eds.), 

Sustained attention in human performance (pp. 61-101). Chichester, UK: Wiley. 

Parasuraman, R. (1986). Vigilance, monitoring and search. In K. R. Boff, L. Kaufman, & J. 

P. Thomas (Eds.), Handbook of human perception and performance: Vol. II. 

Cognitive processes and performance (pp. 41-49). New York: Wiley. 

Parasuraman, R., Warm, J. S., & Dember, W. N. (1987). Vigilance: Taxonomy and utility. In 

L.S. Mark, J.S. Warm, & R.L. Huston (Eds.), Ergonomics and human factors: Recent 

research (pp.12-32). New York: Springer-Verlag. 

Parasuraman, R., Nestor, P., & Greenwood, P. (1989). Sustained-Attention Capacity in 

Young and Older Adults. Psychology and Aging, 4(3), 339-345. 

Parasuraman, R., Hancock, P.A., & Olofinboba, O. (1997). Alarm effectiveness in driver-

centered collision-warning systems.  Ergonomics, 40, 390-399. 

Parasuraman, R., & Riley, V. A. (1997). Humans and automation: Use, misuse, disuse, 

abuse. Human Factors, 39, 230–253. 

Parasuraman, R. (2000). The attentive brain: issues and prospects. In: R. Prasuraman (Ed.), 

The attentive brain, (pp. 3-16). Cambridge: MIT Press. 

Parasuraman, R., Visser, E., Clarke, E., McGarry, W. R., Hussey, E., Shaw, T., & Thompson, 

J. C. (2009). Detecting Threat-Related Intentional Actions of Others: Effects of Image 

Quality, Response Mode, and Target Cuing on Vigilance. Journal of Experimental 

Psychology: Applied,15(4), 275–290. 

Pashler, H. E. (1999). The psychology of attention. Cambrigde, MA: MIT Press. 

 

 



 125 

Parsons, K. S. (2007). Detection-Action Sequence in Vigilance: Effects on Workload and 

Stress. Dissertation in Psychology submitted to the Division of Research and 

Advanced Studies of the University of Cincinnati, 119 p. 

Pasquali, L. (2010). Testes referentes a construto: teoria e modelo de construção. In: L. 

Paquali, Instrumentação psicológica: fundamentos e práticas, (pp. 165-198). Porto 

Alegre: Artmed. 

Posner, M. I. (1975). Psychobiology of attention. Em: M. Gazzaniga, & C. Blakemore (Eds.), 

Handbook of Psychobiology, (441-480). New York: Academic Press. 

Posner, M. I. (1993). Attention before and during the decade of the brain. In D.E. Meyer, & 

S. Kornblum (Orgs). Attention and Performance, XIV. Cambridge, MA: Bradford.  

Pereira, F. M., Primi, R., & Cobêro, C. (2003). Validade de testes utilizados em seleção de 

pessoal segundo recrutadores. Psicologia: Teoria e Prática, 5(2), 83-98. 

Primi, R; Muniz, M. & Nunes, C. H. S. S. (2009). Definições Contemporâneas de Validade 

de Testes Psicológicos.. Em: Cláudio Simon Hutz. (Org.). Avanços e polêmicas em 

avaliação psicológica.. São Paulo: Casa do Psicólogo, pp. 243-265. 

Primi, R. (2010). Avaliação Psicológica no Brasil: fundamentos, situação atual e direções 

para o futuro. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 26, 25-35. 

Primi, R., & Nunes, C. H. S. S. (2010). O SATEPSI: desafios e propostas de aprimoramento. 

Em: Conselho Federal de Psicologia – CFP  (Org.), Avaliação Psicológica: diretrizes 

na regulamentação da profissão (pp.101-128). Brasília: CFP.  

Richards, J. E. (2004). The development of sustained attention in infants. In: Posner M. I. 

Cognitive neuroscience of attention, (pp. 342-56). New York: Guilford Press. 

 



 126 

Rockwell, T.H. (1972). Eye movement analysis of visual information acquisition in driving: 

An overview. Proceedings of the 6th Conference of the Australian Road Research 

Board, 6, 316-331. 

Rose, C. L., Murphy, L.B., Byard, L., & Nikzad, K. (2002). The Role of the Big Five 

Personality Factors in Vigilance Performance and Workload. European Journal of 

Personality, 16, 185–200.  

Rozestraten, R. J. A. (1981). Estilo perceptivo e acidentes de trânsito. Arquivos Brasileiros 

de Psicologia, 33(3), 03-19. 

Rozestraten. R. J. A. (1983). Psicologia do Trânsito: Sua definição e área de atuação. 

Psicologia & Trânsito, 1(1), 6-19. 

Rozestraten, R. J. A. (1988). Psicologia do Trânsito: Conceitos e Processos Básicos. São 

Paulo: EPU. 

Rozestraten, R. J., & Dotta, A. J. (1996). Os sinais de trânsito e o comportamento seguro. 

Porto Alegre: Sagra-Luzzato. 

Rockwell, T. (1972). Skills, judgement and information acquisition in driving. Em T. W. 

Forbes (Ed.), Human factors in highway traffic safety research (pp. 133-164). 

Toronto: John Wiley and Sons Inc. 

Rueda, F. J. M., Noronha, A. A. P., Sisto, F.F., & Bartholomeu, D. (2008). Evidência de 

Validade de Construto para o Teste de Atenção Sustentada. Psicologia Ciência e 

Profissão, 28 (3), 494-505. 

Rueda, F. J. M., & Gurgel, M. G. A. (2008). Evidências de validade relativas ao contexto do 

trânsito para o Teste de Atenção Concentrada – TEACO-FF. Revista de Psicologia da 

Vetor Editora, 9, (2), pp. 165-172. 



 127 

Rueda, F. J. M. (2009). Evidências de validade para o Teste de Atenção Concentrada – 

TEACO-FF. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Psicologia, Universidade São Francisco, Itatiba, 151p. 

Rueda, F. J. M. & Sisto, F. F. (2009). Teste de Atenção Concentrada – TEACO-FF. Manual. 

São Paulo: Casa do Psicólogo. 

Rueda, F. J. M. (2010). Teste de Atenção Dividida (TEADI) e Teste de Atenção Alternada 

(TEALT): manual. São Paulo: Casa do Psicólogo. 

Rueda, F. J. M. (2011). Psicologia do trânsito ou avaliação psicológica no trânsito: faz-se 

distinção no Brasil? Em: Conselho Federal de Psicologia – CFP  (Org.), Ano da 

avaliação psicológica, textos geradores, (pp.103-113). Brasília: CFP.  

Rueda, F. J. M., Raad, A. J., & Monteiro, R. M. (2012). Teste de Memória de 

Reconhecimento – TEM-R. Manual técnico não publicado. 

Rueda, F. J. M., & Monteiro, R. M. (2012). Avaliação da atenção no contexto do trânsito: 

análise das publicações na área. Em: E., Boruchovitch, A. A. A., Santos, & E. 

Nascimento, (Orgs.), Avaliação psicológica nos contextos educativo e psicossocial, 

(pp.). São Paulo: Casa do Psicólogo. 

Sabey, B. E., & Staughton, G. C. (1975). Interacting roles of road environment, vehicle and 

road users in accidents. Paper presented at the 5th International Conference of the 

International Association for accident and traffic medicine. Londres. 

Salmon, P. M., Young, K. L., & Regan, M. A. (2011). Distraction ‘on the buses’: A novel 

framework of ergonomics methods for identifying sources and effects of bus driver 

distraction. Applied Ergonomics, 42, 602-610. 



 128 

Sampaio, M. H. L., & Nakano, T. C. (2011). Avaliação psicológica no contexto do trânsito: 

revisão de pesquisas brasileiras. Psicologia: Teoria e Prática, 13(1), 15-33. 

Shaw, H., Warm, J. S., Finomoreb, V., Trippb, L., Matthews, G., Weiler, E., Parasuraman, R. 

(2009). Effects of sensory modality on cerebral blood flow velocity during vigilance. 

Neuroscience Letters, 461, 207–211. 

Schneider, W., & Shiffrin, R. (1977). Controlled and automatic human information 

processing. Psychological Review, 84, 1-66. 

See, J. E., Howe, S. R., Warm, J. S., & Dember, W. N. (1995). Meta-analysis of the 

sensitivity decrement in vigilance. Psychological Bulletin, 117, 230-249. 

Sheridan, T. (1980). Supervisory control. In G. Salvendy (Ed.), Handbook of human factors 

(pp. 1243–1268). New York: Wiley. 

Silva, A. V., & Günther, H. (2005). Características de itinerário urbano e comportamentos 

inadequados de um motorista de ônibus. Psicologia: Pesquisa & Trânsito, 1 (1), 33-

44. 

Silva, F. H. V. C. & Alchieri, J. C. (2007). Avaliação psicológica da personalidade de 

condutores: uma revisão de literatura. Psico-USF,12, (2), pp. 189-196. 

Silva, F. H. V. C. & Alchieri, J. C. (2010). Validade preditiva de instrumentos psicológicos 

usados na avaliação psicológica de condutores. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 26 (4), 

695-706. 

Sisto, F. F., Noronha, A. P. P., Lamounier, R., Bartholomeu, D., & Rueda, F. J. M. (2006). 

Testes de Atenção Dividida e Sustentada. Manual. São Paulo: Vetor Editora 

Psicopedagógica Ltda.  



 129 

Sollero Neto, J. (1986). Psicologia em debate – Psicologia do Trânsito: as alternativas para o 

psicólogo. Psicologia: Ciência e Profissão, 6 (2), 18-28. 

Sternberg, R. J. (2008). Atenção e consciência. Em: R. J. Sternberg, Psicologia cognitiva (4a 

ed., pp. 71-114). Porto Alegre: Artmed. 

Stins, J. F., Tollenaar, M. S., Slaats-Willemse, D. I. E.,  Buitelaar, J. K.,  Swaab-Barneveld, 

H.,  Verhulst, F. C.,  Polderman, T. C., &  Boomsma, D. I. (2005). Sustained 

Attention and executive functioning performance in attention-deficit hyperactivity 

disorder. Child Neuropsychology, 11, 285–294. 

Stradling, S. G., & Parker, D. (1996). Violations on the road: Bad attitudes make bad drivers. 

Proceedings of the Conference Road safety in Europe of Swedish National Road and 

Transport Reasearch Institute, 7A(1), 187-202.  

Strauss, B., Barton, D. A., & Reilley, R. R. (1995). Doctoral Dissertations on hypnosis: 

1980-1989. American Journal of Hypnosis, 37(4), 267-270. 

Stroh, C. M. (1971). Vigilance: The problem of sustained attention. New York: Pergamon 

Press. 

Swets, J. A., & Kristofferson, A. B. (1970). Attention. Annual Review of Psychology, 21, 

339-366. 

Summala, H., Hakkanen, H., Mikkola, T., & Sinkkonen, J. (1999). Task effects on fatigue 

symptoms in overnight driving. Ergonomics, 42, (6), pp. 798-806. 

Suehiro, A. C. B., & Rueda, F. J. M. (2009). Revista Avaliação Psicológica: um estudo da 

produção científica de 2002 a 2007. Avaliação Psicológica, 8 (1), 131-139. 

Surwillo, W. W., & Quilter, R. E. (1964). Vigilance, age, and response time. American 

Journal of Psychology, 77,614-620. 



 130 

Szalma, J. L., Warm, J. S., Matthews, G., Dember, W. N., Weiler, E. M., & Meier, A. (2004). 

Effects of sensory modality and task duration on performance, workload, and stress in 

sustained attention. Human Factors, 46, 219–233. 

Urbina, S. (2007). Fundamentos em validade In: S. Urbina, Fundamentos da Testagem 

Psicológica, (pp. 155-212). Porto Alegre: Artmed. 

Thielen, I. P., Grassi, M. V. F. C., Soares, D. P., Hartmann, R. C., Junior, A. M., & Baladón, 

C. M. (2007). Percepção de risco e velocidade: a lei e os motoristas. Psicologia, 

Ciência e Profissão, 27, (4), 730-745 

Thorndike, E. L. (1907). The Elements of Psychology. New York: Seiler. 

Trommer, B. L., Hoeppner, J. B., & Armstrong, K. (1988). Pitfalls of the use of a Continuous 

Performance Test as a diagnostic tool in Attention Deficit Disorder. Developmental 

Behavion Pediatric, 9, pp. 339-45. 

Warm, J. S. (1977). Psychological processes in sustained attention. Em: R. R. Mackie (Ed.), 

Vigilance: Theory, Operational performance and Psychological Correlates. New 

York: Plenum. 

Warm, J. S. (1984). An introduction to vigilance. Em: J. S. Warm (Ed.), Sustained attention 

in human performance (pp. 1-14). Chichester, UK: Wiley. 

Warm, J. S., Howe, S. R., Fishbein, H. D., Dember, W. N., & Sprague, R. L. (1984). 

Cognitive demand and the vigilance decrement. Em: A. Mital (Ed.), Trends in 

ergonomics/human factors I (pp. 15-20). New York: North-Holland. 

Warm, J. S., Chin, K., Dittmar, M. L., & Dember, W. N. (1987). Effects of head restraint on 

signal detectability in simultaneous and sucessive vigilance tasks. Journal of General 

Psychology, 114 (4), 423-431. 



 131 

Warm, J. S. (1993). Vigilance and target detection. Em: C. D. Wickens & B. M. Huey (Eds.), 

Workload transition: Implications for individual and team performance (pp. 139–

170). Washington, DC: National Research Council. 

Warm, J. S., Dember, W. N., & Hancock, P. A. (1996). Vigilance and work- load in 

automated systems. In R. Parasuraman & M. Mouloua (Eds.), Automation and human 

performance: Theory and applications (pp. 183–200). Mahwah, NJ: Erlbaum. 

Warm, J. S., & Parasuraman, R. (2007). Cerebral hemodynamics and vigilance. In R. 

Parasuraman & M. Rizzo (Eds.), Neuroergonomics: The brain at work (pp. 146–158). 

New York: Oxford University Press. 

Warm, J. S., Parasuraman, R., & Matthews, G. (2008). Vigilance Requires Hard Mental 

Work and Is Stressful. Human Factors, 50, (3), pp. 433–441. 

Wagner, C. J. P. (2003). Atenção visual em crianças e adolescentes: um estudo a partir do 

paradigma do tempo de reação. Dissertação de mestrado, Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 

Werwoerd, H. F. (1928). Effects of fatigue on the distribution of attention. Journal of 

Applied Psychology, 12, (5), 595-601. 

Wilde, G. J. S. (2005). O Limite Aceitável de Risco: Uma nova psicologia sobre segurança e 

saúde. O que funciona? O que não funciona? E por que? Tradução de R. J. A. 

Rozestraten. São Paulo: Casa do Psicólogo. 

Veiga, H. M. S., Pasquali, L. & Silva, N. I. A. (2009). Questionário do comportamento do 

motorista – QCM: adaptação e validação para a realidade brasileira. Avaliação 

Psicológica, 8(2), pp. 187-196. 

 
 



 132 

ANEXO 1 
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO (1ª VIA) 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO 
 

CONSTRUÇÃO E ESTUDO DAS QUALIDADES PSICOMÉTRICAS DE UM 
TESTE DE ATENÇÃO SUSTENTADA PARA MOTORISTAS 

 
 

Eu,................................................................................. com ........ anos de idade, R.G. ......................., abaixo 

assinado, dou meu consentimento livre e esclarecido para participar como voluntário do projeto de pesquisa 

supracitado, sob a responsabilidade da pesquisadora/orientadora Professora Doutora Acácia Aparecida Angeli 

dos Santos, professora da graduação em Psicologia e do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Psicologia da Universidade São Francisco e da aluna Rebecca de Magalhães Monteiro, do Programa de Pós-

graduação Stricto Sensu em Psicologia da Universidade São Francisco. 

Assinando este Termo de Consentimento estou ciente de que: 

 
1- O objetivo da pesquisa é construir um teste de atenção sustentada para motoristas. 
2- Durante o estudo os participantes da pesquisa serão solicitados a responder dois dos seguintes 

instrumentos: Teste de Atenção Sustentada para Motoristas (TASUM), Teste de Atenção Sustentada – 
AS, Teste de Atenção Alternada – TEALT, Teste de Atenção Dividida – TEADI, Teste de Atenção 
Concentrada, TEACO-FF, Teste de Inteligência – TI e Teste de Memória de Reconhecimento (TEM-R). 
A aplicação será coletiva e o tempo total estimado é de 30 minutos. 

3- Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre a minha participação na 
referida pesquisa, inclusive autorizando a utilização dos dados do meu prontuário na empresa. 

4- A resposta a estes instrumentos não causa riscos conhecidos à minha saúde física e mental, mas pode 
causar desconforto emocional. 

5- Estou livre para interromper a qualquer momento minha participação na pesquisa, o que não me causará 
nenhum prejuízo. 

6- Meus dados pessoais serão mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos através da pesquisa serão 
utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua publicação na 
literatura científica especializada. 

7- Poderei contatar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade São Francisco para apresentar recursos ou 
reclamações em relação à pesquisa pelos telefones: (11) 24548981 ou (11) 24548028 em Bragança 
Paulista. 

8- Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, Rebecca de Magalhães Monteiro, sempre que 
julgar necessário pelo telefone (31) 9538-2807. 

9- Este Termo de Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em meu poder e outra 
com o pesquisador responsável. 

 
............................., ...... de........................................... de 2011. 
             Local 

Assinatura do participante:................................................................................................. 
 

  

 


