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RESUMO 

 

ANTONIO, D.A.M. Evidências de validade e fidedignidade da Bateria de Visualização e 

Raciocínio da Leiter-R em crianças de 2 e 3 anos de idade. Dissertação de Mestrado, 
Programa de Pós Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento. Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, São Paulo, 2013. 
 

A avaliação cognitiva na infância possibilita a detecção precoce de déficits cognitivos, 

permitindo uma intervenção mais eficaz. No Brasil, há uma escassez de instrumentos de 

avaliação cognitiva disponíveis para crianças menores de 5 anos. Dentre os instrumentos 

internacionais, destaca-se a Leiter International Performance Scale-Revised (Leiter-R), 

utilizada para avaliação da inteligência não verbal. A Leiter-R abrange a faixa etária dos 2 aos 

20 anos e é composta pela Bateria de Visualização e Raciocínio (BVR) e pela Bateria de 

Atenção e Memória (BAM). O objetivo do presente trabalho foi verificar evidências de 

validade e fidedignidade da BVR em crianças de 2 e 3 anos de idade. Participaram do estudo 

107 crianças de ambos os sexos, sendo 49 crianças de 2 anos e 58 de 3 anos. Todas as 

crianças frequentavam creches públicas da cidade de São Paulo. Os coeficientes de Spearman-

Brown ficaram em torno de 0,90 e de Alfa de Cronbach em torno de 0,70 indicando boa 

precisão do instrumento. As análises de variância mostraram diferenças estatisticamente 

significativas em função da idade para todos os subtestes. Além disso, a BVR apresentou 

correlações positivas e significativas com a Escala de Maturidade Mental Columbia (EMMC), 

o Teste Infantil de Memória de Trabalho (TIMT) e o Teste de Vocabulário por Imagens 

Peabody (TVIP). As análises não revelaram diferenças significativas entre meninos e 

meninas. Desta maneira, os resultados encontrados indicam boa adequação dos parâmetros 

psicométricos da BVR da Leiter-R para avaliação de crianças de 2 e 3 anos de idade. Esses 

resultados preenchem requisitos básicos que indicam boa qualidade psicométrica do 

instrumento. 

 

Palavras-chave: Avaliação cognitiva na infância, inteligência não verbal, Leiter-R  

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

ANTONIO, D.A.M. Validity and reliability of the Visualization and Reasoning Battery of 

Leiter-R in children aged 2 and 3 years old. Mater´s dissertation, Post-Graduation Program in 
Developmental Disorders. Mackenzie Presbyterian University, São Paulo- Brazil, 2013. 
 

The cognitive assessment in childhood enables early detection of cognitive deficits, allowing 

for more effective intervention. In Brazil, there is a shortage of cognitive assessment 

instruments available for children under 5 years old. Among the international instruments, 

highlights the Leiter International Performance Scale-Revised (Leiter-R) used for the 

evaluation of nonverbal intelligence. The Leiter-R covers the age range from 2 to 20 years old 

and it composed by Visualization and Reasoning Battery (VRB) and the Attention and 

Memory Battery (AMB). The aim of this study was to determine validity and reliability of 

VRB in children aged 2 and 3 years old. The study included 107 children of both genders, 

which 49 are children aged 2 years and 58 are children aged 3 years. All children attending 

public kindergartens in city of São Paulo. The Spearman-Brown coefficients were around 

0.90 and the Cronbach's Alpha around 0.70, indicating good accuracy of the instrument. The 

analysis of variance showed statistically significant differences by age for all subtests. In 

addition, BVR showed significant positive correlations with the Columbia Mental Maturity 

Scale (CMMS), the Test of Infant Working Memory (TIWM) and the Peabody Picture 

Vocabulary Test (PPVT). The analyzes revealed no significant differences between boys and 

girls. Thus, the results indicate good fit of the psychometric parameters of the BVR Leiter-R 

for assessing 2 and 3 years old children. These results fulfill basic requirements indicate good 

psychometric quality. 

 

Keywords: Cognitive assessment in childhood, nonverbal intelligence, Leiter-R 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

A inteligência fluida refere-se à capacidade de pensar e de resolver problemas, ou seja, 

uma capacidade cognitiva que implica habilidades como raciocínio, planejamento, resolução 

de problemas, abstração de pensamentos e aprender com a experiência. São capacidades 

relacionadas a conteúdos não verbais, como relações de ideias, indução de conceitos, 

reorganização, transformação e generalização de informações, para adaptação às novas 

situações. Essas são capacidades fundamentais exigidas para decodificar informações 

adquiridas e, portanto fundamental para a aprendizagem e sucesso acadêmico. 

 Além da inteligência fluida, outra habilidade que possui papel fundamental na 

execução de diversas habilidades essenciais, inclusive para execução da inteligência fluida, é 

a memória de trabalho. A memória de trabalho consiste em um sistema temporário que guarda 

e manipula informações de forma consciente. Essa habilidade é essencial para execução de 

funcionalidades como compreensão, aprendizagem, resolução de problemas e permanência da 

informação para o trabalho de decisão rápida. Dificuldades relacionadas à memória de 

trabalho têm um importante impacto tanto na memória de componentes verbais, como de 

informações visuo-espaciais e seus déficits estão associados às dificuldades de aprendizagem. 

Para compreender o mundo é necessária a elaboração cognitiva de representações 

memorizadas de eventos ou experiências específicas. Essas representações permitem criar 

dimensões de organização adequadas além de permitir criar novas categorias conceituais. 

 A representação adequada e organizada da informação auxilia também no progresso 

para as primeiras produções linguísticas e aprendizado do vocabulário. O desenvolvimento da 

linguagem e a utilização do conteúdo lexical são partes essenciais do funcionamento 

cognitivo. 

 Na infância é observado o desenvolvimento gradual das funções cognitivas necessárias 

para o desenvolvimento saudável. Esse é um período de grandes mudanças devido ao 

processo de maturação cerebral, em questões de aprendizagem cognitivas, psicomotoras e 

sociais que fornecem a base para o desenvolvimento posterior. O conhecimento do padrão 

normal de desenvolvimento nesta fase permite a identificação precoce de atrasos em 

habilidades cognitivas, em consequência, encaminhamentos para profissionais especializados, 

a fim de direcionarem intervenções mais adequadas promovendo prognósticos mais eficazes. 

A dificuldade na identificação de transtornos do desenvolvimento desencadeia um ciclo 
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complexo e prejudicial para o desenvolvimento de crianças que apresentam déficits em 

habilidades cognitivas.  Portanto, avaliar as funções cognitivas e compreender como se dá seu 

funcionamento em fases iniciais do desenvolvimento é de grande relevância. 

 Ainda são escassos dados nacionais sobre avaliação das funções cognitivas em 

crianças. Um fator para isso é a pouca disponibilidade de instrumentos de avaliação cognitiva 

para essa faixa etária. É necessário considerar que na fase dos dois e três anos de idade, o 

processo de avaliação de habilidades cognitivas apresenta algumas limitações. Há dificuldade 

de expressão e reconhecimento pela criança das próprias ações e suas produções linguísticas 

ainda encontra-se em desenvolvimento. Nesta fase, as crianças às vezes apenas esboçam sons 

na fala, dificultando a compreensão daquela expressão. Com isso, instrumentos que se 

utilizam de conteúdos verbais, tornam-se empecilho para avaliação de crianças nesta faixa 

etária, ainda que parâmetros de habilidades cognitivas possam ser estimados para estas 

crianças. 

 No Brasil, existem poucos instrumentos que possibilitam a avaliação de crianças nesse 

período do desenvolvimento. Um instrumento disponível, já normatizado para a população 

brasileira é a Escala de Maturidade Mental Columbia, que é um instrumento não verbal e 

avalia a capacidade mental geral da criança, porém, esse instrumento abrange a faixa etária a 

partir dos 3 anos e 6 meses. Outro instrumento não verbal que avalia a inteligência, o SON 2 

¹/²-7[a], foi recentemente adaptado e normatizado para a população brasileira, foi aprovado 

em 2012 pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI), com boa adequação 

em relação aos seus parâmetros psicométricos. O SON 2 ¹/²-7[a] abrange a faixa etária a partir 

dos 2 anos e 6 meses até os 7 anos. Visto que a faixa etária a partir dos 2 anos ainda encontra-

se descoberta, é necessário e de grande importância contribuir com estudos sobre parâmetros 

psicométricos de instrumentos disponibilizados em outras culturas que abrangem essa faixa 

etária com, para que, se adequados para cultura brasileira, possibilitem a utilização deste em 

população brasileira.  

 Um instrumento não verbal que avalia a inteligência utilizado internacionalmente para 

avaliar crianças a partir dos 2 anos de idade é a Leiter International Performance Scale 

Revised (Leiter-R). A Leiter-R é composta por duas baterias: Bateria de Atenção e Memória e 

Bateria de Visualização e Raciocínio e mais quatro escalas sócio emocionais. A aplicação da 

Leiter-R não exige compreensão e formas de respostas verbais, pois é construída por 

estímulos neutros, pouco influenciados pela cultura. Tem uma aplicação relativamente rápida 

quando comparada a outras baterias e possui instruções adaptáveis a necessidade da criança 
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avaliada, permitindo avaliar crianças com padrões de desenvolvimento diferentes da 

população normal.  

Mecca (2010) realizou a tradução, adaptação e buscou por evidências de fidedignidade 

e validade da Bateria de Visualização e Raciocínio (BVR) da Leiter-R, em crianças com 

desenvolvimento normal de 3 a 6 anos de idade de escolas públicas da cidade de São Paulo. 

Esse estudo verificou a adequação para a população de brasileira das instruções apresentadas 

no manual técnico da versão original da BVR da Leiter-R e seus parâmetros psicométricos de 

fidedignidade e validade, obedecendo às diretrizes de indicadas para tradução e adaptação de 

instrumentos de outro país.   

Para verificar os parâmetros psicométricos de um instrumento de outra cultura, além 

da tradução e adaptação transcultural, é necessário verificar os parâmetros de confiabilidade 

do instrumento, para garantir a eficácia transcultural do instrumento em faixas etárias da 

população que está sendo avaliada. O objetivo do presente estudo foi verificar evidências de 

validade e fidedignidade da Bateria de Visualização e Raciocínio da Leiter-R em crianças 

com desenvolvimento normal de 2 e 3 anos de idade de creches públicas da cidade de São 

Paulo. Desta forma, este estudo deverá contribuir com o estudo de evidências psicométricas 

de um instrumento que possibilite a avaliação não verbal da inteligência em crianças a partir 

dos 2 anos de idade. 
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2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

  

2.1. Inteligência 

 

 O funcionamento cognitivo pode ser entendido a partir da análise de seus vários 

subcomponente que interagem entre si. As funções cognitivas tendem a se organizar de forma 

hierárquica, de fatores mais específicos a um fator mais abrangente. Uma das abordagens que 

permite identificar o número e contexto dos fatores gerais ou específicos explicativos da 

habilidade intelectual e da estrutura organizativa identificada no desempenho cognitivo é a 

psicometria (PRIMI et al, 2006). 

 Em 1927, o psicólogo Charles Spearman, utilizou a análise fatorial a fim de constatar a 

existência de correlações entre as diversas aptidões específicas como: memória, cálculo 

matemático e percepção visual. A análise fatorial é uma análise estatística muito utilizada na 

psicometria para investigar a possível existência de elementos comuns entre as habilidades. A 

aplicação da análise fatorial à matriz de correlação das variáveis originais resulta em um ou 

mais fatores de primeira ordem. Já a aplicação desta mesma técnica à matriz de correlação dos 

fatores de primeira ordem gera um ou mais fatores de segunda ordem. E a utilização dessa 

análise na matriz de correlação dos fatores de segunda ordem, gera um único fator, ou seja, o 

terceiro fator. A cada nova ordem, o número de fatores resultantes sempre diminui 

(SCHELINI, 2006).  

 Desta forma, Spearman encontrou resultados que sugeriram que habilidades 

específicas estivessem direta ou indiretamente associadas a um fator geral ou fator g, e seriam 

subjacentes a todas as atividades intelectuais (ROAZZI e SOUZA, 2002). O fator g seria uma 

energia mental, com base neurológica, capaz de acionar ações cognitivas comuns a todas as 

atividades mentais (SCHELINI, 2006; PRIMI, 2002; MADER, THAIS e FERREIRA, 2004). 

O fator g estaria presente em todas as pessoas em diferentes graus, sendo concebido como 

algo independente do meio ambiente, do conteúdo, da experiência, da educação e dos valores 

culturais (ROAZZI e SOUZA, 2002).  

 Cattel e Horn (1971) constataram a existência de dois fatores gerais os quais 

designaram de inteligências fluida (Gf) e cristalizada (Gc), originando o Modelo Gf-Gc. 

Nesse modelo, a inteligência cristalizada (Gc) é mais ligada às experiências e aprendizagem 

dos indivíduos com seu ambiente cultural. Já no modelo, a inteligência fluida (Gf) é associada 

a componentes não verbais, pouco dependentes de conhecimento prévio, como raciocínio, 

resolução de problemas, relação de ideias, organização de novas informações e mais 
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estreitamente a fatores biológicos (ALMEIDA, LEMOS, GUISANDE e PRIMI, 2008). Brody 

e Brody (1976) referem que as inteligências fluida e cristalizada encontram-se correlacionadas 

de forma moderada e positiva, o que não impede uma origem e natureza distintas: Gf traduz 

uma aptidão essencialmente biológica, Gc uma capacidade decorrente da aculturação dos 

indivíduos (ALMEIDA, 2002).  

Gustafsson (1984) propôs o Modelo dos Três Níveis Hierárquicos. Neste modelo, 

além dos dois fatores gerais (Gc e Gf), propôs o terceiro fator, conhecido como visualização 

geral (Gv), tal como ilustrado na Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo de Três Níveis Hierárquicos de Gustafsson (1984). 

Fonte: ROID e MILLER (1997) e traduzido e adaptado pela autora. 

 

No topo do modelo hierárquico está a inteligência geral ou fator g. No segundo nível, 

um pequeno números de fatores mais amplos podem ser identificados (3 ou 4 por Gustaffson, 

8 por Carrol) os fatores de Horn e Cattel como capacidade fluida e cristalizada. No terceiro 

nível, um amplo número de fatores primários relacionados com os fatores do segundo nível 

(ROID e MILLER, 1997).    

John B. Carroll (1993) realizou uma busca na literatura científica sobre os mais 

clássicos e importantes estudos psicométricos e, a partir destes resultados, propôs a Teoria dos 

Três Estratos. Dentre as 1500 referências achadas no campo da inteligência, Carroll 

selecionou 461 conjuntos de dados e analisou todos os achados por meio da análise fatorial 

(PRIMI, 2002). A análise fatorial de Carroll (1993) teve como resultado evidências de que a 

inteligência é composta por três estratos organizados de forma hierárquica. O Estrato I é 

formado por dezenas de fatores de primeira ordem, que seriam habilidades cognitivas 

específicas relacionadas a um domínio psicológico bem definido, refletindo efeitos da 

experiência e da aprendizagem. O Estrato II é formado por sete fatores de segunda ordem, 

Inteligência Geral 

            (g) 

Inteligência Fluida (GF) Visualização Geral (GV) Inteligência Cristalizada (GC) 

Compreensão Verbal 
(V) 
 
Obtenção Verbal (Ve 
Ach) 
 
Obtenção Numérica 
(Num Ach) 
 

Velocidade de 
Fechamento (CS) 
 
Extensão da Memória 
(MS) 
 
Cognição de relações 
figurativas (CFR) 
 
Indução (I) 

Visualização (V) 
 
Orientação Espacial (S) 
 
Flexibilidade de 
Fechamento (CF) 
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representando processos cognitivos amplos e mais gerais, com grande variedade de 

comportamentos. Já o Estrato III, é composto por uma única habilidade cognitiva que abrange 

todos os estratos e que corresponde ao fator geral, o fator g (SCHELINI, 2006). Na Tabela 1 

pode-se observar a Teoria dos Três Estratos, e a respectiva descrição dos construtos.  

 
Tabela 1: Modelo da Teoria dos Três Estratos e John Carroll. 
ESTRATO III ESTRATO II Descrição ESTRATO I 
   Exemplos de fatores 

significativos 
Fator g Inteligência 

Fluida (Gf) 
Raciocínio em situações novas, 
minimamente dependente de 
conhecimentos adquiridos. 
Resolver problemas novos, 
relacionar ideias, induzir 
conceitos abstratos, compreender 
implicações. 

Raciocínio sequencial, 
Indução, Raciocínio 
quantitativo. 

 Inteligência 
Cristalizada 
(Gc) 

Extensão e profundidade dos 
conhecimentos adquiridos de uma 
determinada cultura. Raciocínio 
adquirido pelo investimento da 
capacidade geral em experiências 
de aprendizagem. 

Desenvolvimento 
linguístico, Conhecimento 
léxico, Compreensão em 
leitura. 

 Memória e 
Aprendizagem 
(Gms) 

Manutenção de informações na 
consciência por um curto espaço 
de tempo para poder recuperá-las 
logo em seguida, Capacidade de 
informação retida após exposição 
a uma situação de aprendizagem 
(geralmente conteúdos simples). 

Extensão da memória, 
Memória associativa, 
Memória Visual. 

 Percepção 
Visual (Gv) 

Gerar, reter e manipular imagens 
visuais abstratas. 

Visualização, Relações 
espaciais, Velocidade de 
fechamento. 

 Percepção 
Auditiva (Ga) 

Percepção e discriminação de 
padrões sonoros (incluindo a 
linguagem oral) particularmente 
quando apresentados em 
contextos mais complexos 
envolvendo distorções ou 
estruturas musicais complexas. 

Acuidade auditiva, 
discriminação da 
linguagem oral, 
Discriminação e 
julgamento de padrões 
tonais musicais. 

 Habilidade de 
Recuperação 
(Glr) 

Habilidade associada à extensão e 
fluência que itens de informação 
ou conceitos são recuperados da 
memória de longo prazo por 
associação. 

Fluência de idéias, 
Facilidade de recordação 
de nomes, Fluência de 
associações, 
Originalidade/ 
Criatividade 

 Velocidade de 
Processamento 
Cognitivo (Gs) 

Habilidade associada à taxa de 
rapidez de processamento 
cognitivo em tarefas cognitivas 
simples. 

Velocidade perceptual, 
Tempo de reação simples, 
Velocidade de 
processamento semântico. 

Fonte: PRIMI e colaboradores (2001, p.154). 
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 A presença de elevadas correlações entre diversas habilidades cognitivas, resultado da 

análise fatorial, indica associações diretas ou indiretas a um único fator, neste caso, o Fator g 

(ROAZZI e SOUZA, 2002). Já a alta correlação entre duas habilidades cognitivas gerais, tais 

como as do Estrato II, seria explicada por serem altamente saturadas em g (SCHELINI, 2006). 

Desta forma, a habilidade cognitiva, pertencente a este estrato, que mais se aproxima, em 

termos de correlação, com o Fator geral (g), é a inteligência fluida (Gf) (SCHELLINI, 2006). 

Como visto, a inteligência fluida está associada a componentes não verbais, que independem 

de conhecimento adquirido, ou seja, são operações mentais que dependem do raciocínio para 

resolução dos problemas e mais estreitamente a fatores biológicos (ALMEIDA, LEMOS, 

GUISANDE e PRIMI, 2008). A inteligência fluida é responsável pelas adaptações a novas 

situações e pouco estruturadas que requerem processos cognitivos direcionados à organização 

da informação, estabelecimento de relações, descoberta de padrões para resoluções de 

problemas para os quais não existem procedimentos aprendidos previamente (PRIMI, CRUZ, 

NASCIMENTO e PETRINI, 2006). Assim a inteligência fluida requer um amplo e 

diversificado conjunto de processos cognitivos para execução de uma tarefa (FLORES-

MENDOZA, 1999).  

Carrol (1993) em seus estudos com análise fatorial mostrou que a inteligência fluida é 

composta por quatro fatores mais específicos: Raciocínio Sequencial Geral, Indução, 

Raciocínio Quantitativo e Raciocínio Piagetiano (PRIMI, 2002).   

 O fator de Raciocínio Sequencial Geral é uma habilidade associada ao raciocínio 

lógico-sequencial, utilizando-se de regras, premissas e condições declaradas, além de engajar 

um ou mais passos para resolução de novos problemas. Esta habilidade liga descobertas e 

implicações subjacentes ou combinações lógicas entre certas ideias.  

 O fator de Indução corresponde à habilidade para descobrir regras, conceitos, 

processos, tendências, pertinência a uma classe, ou seja, características fundamentais que 

governam um problema ou um conjunto de materiais. Essa habilidade liga-se à descoberta de 

regularidades observando-se vários exemplos particulares representando aplicações das 

regras. 

 O fator de Raciocínio Quantitativo refere-se à habilidade de raciocinar de maneira 

indutiva e dedutiva, sobre conceitos que envolveram relações e propriedades matemáticas. Já 

o fator de Raciocínio Piagetiano é a capacidade de seriação, conservação, classificação e 

outras habilidades cognitivas definidas por Piaget.  

Para este estudo, a compreensão de outro fator geral que subsidia o fator g, se faz 

necessária. Este fator geral é o Processamento Visuo Espacial, responsável por um 



14 
 

processamento geral capaz de produzir, reter, relembrar, transformar e manipular imagens e 

sensações visuais. Pode ser observado através de tarefas que envolvem a percepção e 

transformação de figuras, formas e imagens visuais bem como por tarefas que envolvem 

manter a orientação espacial relativa a objetos que se movem espacialmente (GOMES e 

BORGES, 2009). Os fatores específicos que subsidiam a capacidade de Processamento visual 

são: capacidade de visualização, relações espaciais, velocidade de fechamento, flexibilidade 

de fechamento, memória visual, delineamento espacial, entre outros (MCGREW, 2009). 

 A capacidade de Processamento Visuo Espacial fornece a integração para execução de 

tarefas cognitivas que dependem da inteligência fluida (WECHSLER, SCHELINI, 2006).  

Para compreensão da inteligência, além dos modelos e teorias hierárquicas, deve-se 

considerar a existência de fatores de interferência, ou seja, capacidades inerentes que se 

sobrepõe para execução adequada de uma tarefa. A sobreposição de capacidades cognitivas 

pode ser observada por meio do nível de correlação entre essas habilidades.  

Em relação à inteligência fluida, discutida como fator que mais se aproxima do fator g, 

o fator de interferência em destaque é a capacidade de memória de trabalho. A memória de 

trabalho fornece a manutenção e recuperação de processos cognitivos necessários para 

execução de tarefas em geral (SHELTON e cols., 2010). De acordo com o modelo 

psicométrico, a memória de trabalho é uma habilidade específica que compõe a memória a 

curto prazo, juntamente com outras duas habilidades (extensão da memória e capacidade de 

aprendizagem). A memória a curto prazo representa unicamente a habilidade de 

armazenamento e memória de trabalho representa a habilidade de armazenamento juntamente 

com a habilidade de processamento de informação.  

O estudo de Conway et al, (2002) indicou alta correlação entre memória a curto prazo 

e memória de trabalho. Em seu estudo avaliou o desempenho em tarefas de memória de 

trabalho, quatro medidas de memória a curto prazo, três medidas de velocidade de 

processamento, com medidas de inteligência fluida (Gf) em 120 estudantes universitários. 

Resultados indicaram que além da alta correlação entre memória a curto prazo e memória de 

trabalho, o componente específico de memória de trabalho, que não está relacionado ao 

armazenamento transitório, tende a predizer as diferenças individuais em g.  

Abreu, Conway e Gathercole (2010) procuraram determinar quais aspectos do sistema 

de armazenamento da memória de trabalho, de curto prazo ou de controle cognitivo, 

subsidiam a relação com a inteligência fluida em crianças. Os dados mostraram que a 

memória de trabalho, a memória de curto prazo e a inteligência fluida estavam altamente 

relacionadas, mas em construtos separados. Quando a variância comum entre a memória de 
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trabalho e da memória de curto prazo foi controlada, o fator de memória de trabalho residual 

manifestou vínculos significativos com a inteligência fluida, enquanto que o fator de memória 

residual de curto prazo não. Estes resultados sugerem que mecanismos de controle cognitivo é 

a fonte de sua ligação com a inteligência fluida. 

Martínez e Colom (2008) também indicam que a memória de trabalho e a eficiência de 

processamento predizem a inteligência fluida. Segundo Fukuda et al. (2010), a relação entre a 

capacidade de memória de trabalho e medidas-padrão de inteligência fluida é mediada pelo 

número de representações que pode ser simultaneamente mantida na memória de trabalho, em 

vez de pela precisão destas representações. 

Os resultados destes estudos indicam que a predição das diferenças individuais em g, 

está mais ligada à habilidade de processamento da informação da memória de trabalho. A 

memória de trabalho então é apresentada como fator de interferência com altas correlações 

com a inteligência fluida, sendo um fator específico que se sobrepõe a capacidade da 

inteligência fluida a fim de executar adequadamente uma tarefa. 

A habilidade de processamento da informação da memória de trabalho será mais bem 

compreendida para este estudo, por meio da abordagem que estuda os processos cognitivos 

que subsidiam o comportamento, a Psicologia Cognitiva. Nessa abordagem, o conceito de 

memória de trabalho é responsável pelo armazenamento de capacidade limitada (memória de 

curto prazo) e pela manipulação e armazenamento temporário da informação necessária para a 

execução de uma ampla gama de atividades cognitivas complexas (BADDELEY, 2003; 

BUENO e OLIVEIRA, 2004). O modelo da Memória de trabalho é composto por quatro 

subsistemas específicos: o subsistema executivo central, o esboço visuo espacial, a alça 

fonológica e o Buffer episódico (BADDELEY, 2003). Baddeley (2000) indica que o 

componente conhecido como Buffer episódico, tem uma função de armazenador e é 

responsável por integrar as informações visuais e verbais e da memória de longo prazo. Essa 

integração das informações realizadas pelo buffer episódico seria resgatada pelo executivo 

central para poder manipulá-las e modificá-las quando necessário para episódios adequados.  

 O componente executivo central funciona como um sistema limitado que controla a 

atenção e é responsável pela manipulação da informação na memória de trabalho, controlando 

os subsistemas de armazenamento e manipulação das informações: alça fonológica e esboço 

visuo espacial (REPOVS e BADDELEY, 2006). De fato, o componente do executivo central 

da memória de trabalho possui sete funções que se associam com a inteligência fluida: (a) 

manutenção do nível de ativação das representações mentais, (b) coordenação de atividades 

mentais simultâneas, (c) monitoramento e supervisão das atividades mentais, (d) controle da 
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atenção e atenção seletiva, (e) ativação de informações da memória de longo prazo e (e) 

redirecionamento de rotas ou flexibilidade adaptativa (PRIMI, 2002). 

O componente do esboço visuo espacial tem como função armazenar e manipular 

informações de naturezas visuais, integrando informações visuais e espaciais. É composto por 

dois subsistemas: armazenador visual, responsável pela representação física dos objetos, 

referindo-se a percepção e imagem visual e mecanismo espacial, responsável pelo 

planejamento dos movimentos e reativação das informações armazenadas, conectando-se com 

a atenção e ação (BADELLEY, 2003).  

Já a alça fonológica é responsável pelo armazenamento e manipulação das 

informações verbais, sendo esta, uma capacidade limitada durando apenas alguns segundos. A 

alça fonológica contém dois subcomponentes específicos: o de armazenamento e o de 

reverberação das informações. O subcomponente de armazenamento refere-se à capacidade de 

armazenamento fonológico de quantidade limitada de informações que decai ao longo do 

tempo (BADDELEY, 2003). Denominada spam, essa capacidade refere-se ao número 

máximo de informações advindas de representações auditivas, ou por vias indiretas, como 

apresentações visuais, as quais o sujeito recorda na mesma ordem em que foram apresentadas. 

O subcomponente de reverberação das informações mantém conteúdos por longo tempo para 

que possam ser resgatados posteriormente pela reverberação, que ativa e reativa a mesma 

informação para que não seja perdida (BADDELEY, 2003).  

Uehara e Landeira-Fernandes (2010), verificaram que crianças menores, com 3 anos, 

são capazes de armazenar de dois a três itens e crianças com 2 anos de idade apresentam em 

geral uma amplitude de até dois itens. Essas informações sugerem um aumento gradual na 

capacidade de armazenamento da memória conforme a faixa etária. Já a habilidade de 

reverberação das informações só se intensifica em crianças por volta dos 7 anos, antes deste 

período tendem a não fazer recodificação verbal da informação apresentada visualmente e 

nem de informações baseadas na fala, apoiando-se em outras estratégias. 

 O componente de armazenamento fonológico da memória de trabalho tem um papel 

fundamental na manipulação de informações verbais, pois fornece subsídios para a construção 

de representações de novas palavras (UEHARA, LANDEIRA-FERNANDES, 2010). As 

representações memorizadas da criança para eventos ou experiências específicas permitem 

dimensões de organização adequadas para as primeiras fases de compreensão e produções 

linguísticas (RHOADES, GREENBERG, DOMITROVICH, 2009). Desta forma, as primeiras 

palavras compreendidas pela criança estão relacionadas a pessoas, objetos, eventos, cenários e 

afeto e seu conteúdo dependerá das experiências prévias em que as crianças estarão expostas. 
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Com isso a compreensão de palavras refere-se a um processo que exige que a criança infira os 

significados a partir de contextos plausíveis, baseada em princípios e regras previamente 

aprendidas (CONTI-RAMSDEN, DURKIN, 2012). A capacidade cognitiva para compreender 

e interferir no mundo, com um amplo repertório de palavras para a criança permite criar novas 

categorias conceituais. 

 O uso da linguagem é um bom indicador de inteligência e de habilidades acadêmicas 

formais, podendo ser avaliada por meio de recepção verbal. O atraso na compreensão verbal é 

indicativo de desenvolvimento tardio do uso da línguagem e apresenta forte correlação com 

baixos níveis de inteligência e baixa habilidades acadêmicas. Pois, a aquisição de vocabulário 

e sua expansão dependem do desenvolvimento lexical e capacidade da criança a recorrer ao 

seu léxico. A aquisição de novas palavras se dá entre crianças 21-24 meses, e dependem do 

estímulo dado pelas mães, através da experiência e do contexto, a criança é capaz de aprender 

o significado de uma palavra nova e também perceber, por meio da sua interação com um 

adulto, como esse adulto organiza a informação que vem a partir de seu ambiente físico e 

social. Tais interações favorecem o desenvolvimento da linguagem (ARAUJO, 

MARTELETO e SCHOEN-FERREIRA, 2010). 

 Perpassando o entendimento dos fatores psicométricos e habilidades cognitivas que 

subsidiam a inteligência, modelos analíticos sobre fator de inteligência em crianças ainda são 

escassos na literatura. Com isso estudos sobre o desenvolvimento e habilidades cognitivas em 

idades precoces se fazem de grande importância. O conhecimento do desenvolvimento 

funcional do sistema intelectual em crianças pequenas de uma perspectiva abrangente permite 

reconhecer limitações específicas e fornecer suporte para a intervenção (BARON e 

LEONBERGER, 2012). 

 

 2.2. Avaliação da inteligência em crianças 

 

 Na infância há intenso desenvolvimento do cérebro, sendo possível observar o 

desenvolvimento gradual de novas funções cognitivas (KOSTOVIC e JUDAS, 2009). Nesse 

período, habilidades cognitivas fundamentais se desenvolvem, tais como: percepção, 

raciocínio, memória, habilidades linguísticas, formação de conceitos e categorias, habilidade 

para inferir estados mentais dos outros e consciência e sentimentos de si mesmo (FERREIRA, 

COUTINHO, FREITAS, MALLOY-DINIZ e HAASE, 2010). O desenvolvimento dessas 

habilidades é fundamental para o processo de resolução de problemas e para a aprendizagem.

 O estudo das habilidades cognitivas tem interessado vários pesquisadores por 
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demostrar bom poder preditivo em relação a diversos desempenhos humanos, como o 

rendimento escolar (PRIMI, SANTOS e VENDRAMINI, 2002). Os níveis hierárquicos 

superiores da arquitetura intelectual, uma das habilidades de alta ordem mais estudadas em 

termos de sua natureza devido ao poder preditivo e conexões com outras variáveis cognitivas 

e socioculturais é o Fator g (COLOM, ABAD, REBOLLO e SHIH, 2005). Como visto, 

devido à alta correlação com o fator g, mostra-se relevante o estudo da Inteligência Fluida 

(Gf).  

As articulações entre esses construtos e o desenvolvimento cognitivo, apontam para 

uma trajetória de desenvolvimento em função da idade e da maturação biológica (GOMES e 

BORGES, 2009). A idade cronológica é uma forte variável, uma vez que a tendência é de que 

os resultados da avaliação cognitiva aumentem à medida que a criança cresce. O efeito da 

idade é esperado e deve sempre ser considerado em testes de inteligência para crianças. A 

idade, especialmente na infância, acompanha o desenvolvimento maturacional do cérebro e 

sua associação com as habilidades cognitivas (RATO e CALDAS, 2010). Portanto, a 

inteligência se refere às habilidades qualitativamente diferentes em pré-escolares em 

comparação com crianças mais velhas, independentemente de qual modelo de inteligência é 

baseado (BARON e LEONBERGER, 2012).  

 Durante a infância, avaliações da inteligência têm apresentado resultados mais 

homogêneos do que nos anos posteriores. Por exemplo, se as medidas de fatores são 

identificadas em crianças mais velhas e em adultos, em idade pré-escolar estes fatores podem 

não se apresentarem de forma discriminada. Crianças mais velhas demonstram funcionamento 

cognitivo mais especializado em termos de habilidades cognitivas, pois possuem habilidades 

cognitivas mais diferenciadas entre si. Já o desempenho de crianças mais novas fornece uma 

medida mais global de g, em termo de homogeneidade cognitiva. Assim, há maior 

probabilidade de que a avaliação de uma criança seja menos estável em comparação com 

resultados obtidos para uma criança mais velha (BARON e LEONBERGER, 2012). A 

especialização do sistema cognitivo em habilidades mais específicas começa em idade 

precoce e seu funcionamento no período final da infância torna-se mais organizado. Assim, a 

subdivisão das habilidades cognitivas é associada a um processamento cognitivo mais 

eficiente. Além disso, o desempenho em provas relacionadas ao fator g se correlaciona com 

provas que avaliam a memória de trabalho. O bom desempenho em atividades que demandam 

memória de trabalho se correlaciona com a maturação de regiões específicas do cérebro. 

Assim, diferenças individuais na inteligência refletem aspectos da função cerebral (BARON e 

LEONBERGER, 2012). 
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 Sob a perspectiva da medida de um construto tão complexo como inteligência, testes 

que medem o fator g em crianças que frequentam a educação infantil sofrem grande 

influência de variáveis internas e externas. Uma fonte de variabilidade que influenciam os 

determinantes biológicos do desenvolvimento são os fatores genéticos. Os fatores genéticos 

constituem o plano básico de construção do indivíduo, que predispõem ou pré-determinam o 

comportamento frente aos estímulos que receberá (MIRANDA e MUSKAT, 2004).  

 As influências genéticas sobre a inteligência geral se expressam mais em idades mais 

avançadas do que na primeira infância. Segundo Bartels, Rietveld, Van Baal e Boomsma 

(2002) o fator genético latente em relação ao fator g na infância é de 23%, enquanto que 

fatores ambientais compartilham 74% da variância individual. Já na meia infância, o fator 

genético latente em relação ao fator g é de 62%, enquanto que os fatores ambientais 

compartilham 33% da variância individual. Apesar da crescente importância das influências 

genéticas e diminuição da influência do ambiente, fatores ambientais e genéticos tem 

importante ação no fator g desde cedo. Onde a correlação do fator g com fatores genéticos 

pela idade é de 0,57 e a correlação do fator g com fatores ambientais é de 0,65.  

 Além da base hereditária, as informações cognitivas dependem dos estímulos que a 

criança recebe do meio ambiente, que propicia o acúmulo de novos conhecimentos e 

habilidades. São necessários estímulos e solicitações adequadas do meio ambiente para que a 

criança desenvolva suas estruturas cognitivas por meio de processo de interação com o meio. 

Essa interação com o meio permite adquirir e acumular conhecimentos de forma progressiva e 

sequencial em um ritmo determinado pela densidade e qualidade dos estímulos recebidos 

(GANDRA, 1981).  

 Sendo assim, o fator sócio econômico tem grande influência nas habilidades 

cognitivas, principalmente em idades precoces do desenvolvimento em termos de estimulação 

ambiental. Segundo Turkheimer et al. (2003), em famílias com menos recursos financeiros 

cerca de 60% da variação no QI são explicadas pelo ambiente que a criança vive e a 

contribuição genética é próxima de zero. Já em famílias com mais recursos financeiros, o 

resultado é quase exatamente o inverso, podendo concluir que as classes sociais influenciam 

diretamente a medida do QI. 

 Considerando a influência de fatores externos e genéticos, as variações individuais na 

medida da inteligência da população geral, seguem uma curva de distribuição normal. As 

extremidades na distribuição caracterizam casos que refletem a minoria da população, 

apresentando altas capacidades cognitivas ou apresentando distúrbios graves que envolvem 

prejuízos de habilidades cognitivas (DEARY, PENKE e JOHNSON, 2010). O enquadramento 
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em uma das extremidades na distribuição da curva normal de desenvolvimento saudável se 

caracteriza por respostas comportamentais desviantes ou atípicas identificadas por sua 

frequência, duração e intensidade comparada ao padrão normal de desenvolvimento (GAUY e 

GUIMARÃES, 2006). A caracterização das respostas comportamentais delimita padrões 

comportamentais que podem ter diversas origens, como situações clínicas precursoras de 

problemas para a saúde mental do indivíduo, tais como Transtornos de Aprendizagem, 

Transtornos do Espectro do Autismo, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, 

entre outros (GRILLO e SILVA, 2004). 

 Verificar déficits nas habilidades cognitivos de crianças da educação infantil é 

imprescindível, pois quanto mais precoce o diagnóstico, mais rapidamente pode ser iniciada 

uma intervenção, aumentando a probabilidade de eficácia e de promover uma plasticidade 

neuronal mais significativa (FERREIRA et al, 2010). A plasticidade neuronal é maior durante 

a infância, apresentando maior impacto no desenvolvimento da inteligência nessa fase 

(GARLICK, 2003) e justificando a importância de sua avaliação em fases iniciais do 

desenvolvimento (KITTALA, AUNIO e HAUTAMAKI, 2010).  

A avaliação cognitiva é de fundamental importância no processo diagnóstico de 

distúrbios do desenvolvimento, pois permite delinear um diagnóstico mais adequado e em 

consequência uma intervenção eficaz para determinadas condições. Além disso, quando os 

déficits são identificados precocemente, tendem a apresentar melhor prognóstico (MECCA, 

ANTONIO e MACEDO, 2012). A omissão de avaliação precoce tem como efeito indesejável 

o atraso dos avanços pragmáticos no início de idade para identificação de atraso para 

desordens neuropsicológicas. A infância é um período ideal para intervenção, dado o 

desenvolvimento do cérebro e das habilidades cognitivas que ocorrem durante esse período 

(BARON e LEONBERGER, 2012).  

 Atualmente a avaliação de crianças da educação infantil constitui um dilema, pois esse 

é um período de acentuada transformação no desenvolvimento neural, assim há um conjunto 

limitado de medidas padronizadas com dados normativos e instrumentos adequados que 

considerem esse fator (RATO e CALDAS, 2010).  
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2.3. Parâmetros psicométricos: fidedignidade e validade 

 

A avaliação em fases precoces do desenvolvimento constitui uma valiosa direção de 

investigação a fim de identificar alterações no desenvolvimento de habilidades cognitivas em 

comparação com o desenvolvimento cognitivo em outras crianças com a mesma faixa etária 

(BARON e LEONBERGER, 2012). Portanto, a escolha de instrumentos deve ser feita com 

cautela, devendo apresentar adequação em termos psicométricos e parâmetros para avaliar 

crianças com precisão em seu nível atual de habilidade (LICHTENBERGER, 2005).  

 No campo da psicometria, os instrumentos psicológicos identificam e caracterizam o 

entendimento das diversas manifestações comportamentais e mensuram as variáveis 

psicológicas. Os fenômenos comportamentais caracterizam-se como amostras selecionadas de 

comportamentos, aos quais é aplicado um sistema numérico segundo alguns padrões pré-

estabelecidos. Os números na testagem requerem aprofundamentos estatísticos. As estatísticas 

referem-se a medidas derivadas de dados de amostras, já para dados derivados de populações, 

são referidos parâmetros. Os parâmetros são dados matemáticos referentes a uma amostra 

representativa da população (URBINA, 2007). Com isso os instrumentos disponibilizados 

devem apresentar qualidade e adequação à população a ser estudada.  

A fim de garantir instrumentos adequados, a Comissão Internacional de Testes 

(International Test Commission - ITC) (2010), uma associação de instituições, comissões, 

editoras e outras organizações, estabelecem diretrizes com o objetivo da promoção de testes e 

políticas eficazes de avaliação para o bom desenvolvimento e uso de instrumentos 

educacionais e psicológicos (ITC). Para uma uniformização dos procedimentos, as entidades 

científicas internacionais como a American Educational Research Association, a American 

Psychological Association e a National Council on Measurement in Education (AERA; APA; 

NCME, 1999), estabelecem parâmetros reconhecidos cientificamente que proporcionam 

condições efetivas e seguras de requisitos básicos que os instrumentos devem apresentar.  

 No Brasil, o Conselho Federal de Psicologia (CFP), segundo a Resolução do CFP N.º 

02/2003, expõe a necessidade de aprimorar os instrumentos e procedimentos técnicos de 

trabalho dos psicólogos, estudos de revisão periódica das condições dos métodos e técnicas 

utilizados na avaliação psicológica, a fim de garantir serviços com qualidade técnica e ética à 

população. Para isso, deve-se considerar a demanda social e a necessidade de construir um 

sistema contínuo de avaliação dos testes psicológicos, adequado à dinâmica da comunidade 

científica e profissional (CFP, 2003). 
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 A necessidade de constante verificação da qualidade dos instrumentos utilizados é 

abordada no estudo de Noronha, Primi e Alchieri (2004), onde indicam em seus resultados 

que somente 28,8% dos Testes Psicológicos comercializados no Brasil relatam estudos de 

precisão, validade e normatização, sugerindo que a psicologia brasileira tem-se caracterizado 

por despender pouca atenção aos fundamentos científicos de sua prática profissional. 

Segundo Urbina (2007), duas principais características fundamentais que os 

instrumentos devem apresentar a fim de justificar e complementar seus parâmetros de 

adequação e atestar sua legitimidade e a confiabilidade, bem como a fidedignidade e a 

validade. 

A AERA, APA e NMCE (1999) apontam que a fidedignidade de um teste refere-se à 

consistência dos dados de avaliação frente aos mesmos procedimentos de testagem em 

indivíduos ou em grupos, quando as condições de padronização são mantidas. A informação 

sobre o erro de medida é indispensável para a própria avaliação e para o uso do instrumento. 

A fidedignidade confere se a variabilidade individual nos testes, atribuíveis a erros casuais, 

correspondem à proporção do escore total, caracterizando uma variância de erro. 

A observação de fenômenos empíricos vem acompanhada de erros, portanto, o escore 

que descreve o fenômeno, deve ser sempre acompanhado de um indicador de erro provável, 

que deve ser analisado dentro de teorias estatísticas com o objetivo de determinar se o valor 

encontrado está dentro do limite de aceitabilidade. Considerando essa variabilidade, no escore 

de medida é verificada sua variância de erro, tornando-se um intervalo mais verdadeiro 

(PASQUALI, 2010).  

A variância consiste na porção verdadeira que se refere às diferenças entre os escores 

dos indivíduos de um grupo que refletem sua posição na característica avaliada pelo teste, e 

outra porção referente ao erro, composta pelas diferenças entre os escores que refletem fatores 

irrelevantes ao que o teste avalia. Os erros podem vir de diversas e variadas fontes, como 

diferenças entre avaliadores, erros de amostragem de tempo, erro de amostragem de conteúdo, 

inconsistência entre itens e heterogeneidade de conteúdo combinados e erros de amostragem 

de tempo e conteúdo combinados. Para cada tipo de erro existem medidas para estimá-los 

(URBINA, 2007).  

A medida da precisão de um teste, ou seja, o coeficiente de fidedignidade pode ser 

obtido por meio de duas grandes técnicas estatísticas: a correlação e a análise de consistência 

interna (AERA, APA, NCME, 1999). A técnica de correlação consiste basicamente na 

correlação bivariada entre dois escores no mesmo sujeito, podendo ser medida aplicando o 

mesmo teste no mesmo sujeito em duas ocasiões diferentes (teste reteste) ou submetendo o 
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mesmo sujeito a duas formas paralelas do mesmo teste. Já a análise de consistência interna de 

um teste visa avaliar se os itens covariam, numa dada ocasião, assim irão covariar em 

qualquer ocasião de uso, ou seja, consiste em verificar a consistência interna dos itens que 

compõe o teste. Para análise da consistência interna existem duas situações: dividir o teste em 

duas metades, realizando a correlação entre as metades pela fórmula de predição de Spearman 

Brown e a segunda visa extrair o coeficiente alfa, dentre várias técnicas, a mais conhecida 

como Alfa de Cronbach (PASQUALI, 2009). 

Porém, os escores dos testes podem ser fidedignos e ainda assim não terem utilidade 

para se fazer inferências (GAUER, GOMES e HAASE, 2010). Por isso, além dos escores 

serem fidedignos, consistentes e confiáveis, é necessário verificar também sua validade. A 

validade é o parâmetro psicométrico mais fundamental em termos de construção e análise dos 

testes, revelando o grau com que evidências teóricas e empíricas propostas sustentam a 

adequação das interpretações que são feitas dos seus resultados. A validade de um teste 

consolida a descrição do construto a medida que evidencias favoráveis a uma interpretação 

são encontradas no teste (AERA, APA, NCME, 1999). Assim a validade do teste é 

estabelecida pela testagem empírica da verificação da hipótese do teste (PASQUALI, 2009). 

 Segundo a AERA, APA e NCME (1999), são consideradas fontes de Evidência de 

validade: a) as evidências baseadas no conteúdo que informam se a amostra dos itens que 

compõem o teste é abrangente e representam os aspectos que se pretende avaliar; b) as 

evidências baseadas no processo da resposta, que levantam dados sobre os processos mentais 

envolvidos na execução da atividade proposta pelo teste; c) as evidências baseadas na 

estrutura interna que pesquisam as estruturas de correlações entre os itens, avaliando o mesmo 

construto, e as correlações entre os subtestes, avaliando os construtos semelhantes; d) as 

evidências baseadas nas relações com variáveis externas que levantam dados sobre os padrões 

de correlação entre os escores do teste e outras variáveis medindo o mesmo construto ou 

construtos relacionados (convergência), e com variáveis medindo construtos diferentes 

(divergência). Além de pesquisar indicadores sobre a capacidade preditiva do teste de outros 

fatos de interesse direto (critérios externos) que possuem importância por si só e associam-se 

ao propósito direto do uso do teste; e) as evidências baseadas nas consequências da testagem 

que analisam as consequências sociais do uso do teste, com observância aos objetivos para os 

quais ele foi construído.  

A fidedignidade e validade de um instrumento têm fundamental importância para 

busca dos parâmetros psicométricos, a fim de se obter uma medida adequada do construto 
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cognitivo. Nos últimos anos, estudos nacionais vem sendo publicados em termos de 

elaboração de instrumentos criados, adaptados e com evidências de validade e fidedignidade 

para avaliação cognitiva infantil: Bateria de Habilidades Cognitivas Woodcook-Johnson III: 

Validade de Construto (WESCHSLER e SCHELINI, 2006); Características psicométricas da 

Bateria Padrão do Universal Nonverbal Intelligence Test (UNIT): um estudo preliminar 

(LOPES, MOREIRA, GUIMARÃES e LOPES, 2006); Estudos sobre a unidimensionalidade 

do teste Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (SISTO, RUEDA e BARTHOLOMEU, 

2006); Estudo da Bateria de Provas de Raciocínio Infantil (CRUZ, 2008); Teste de 

Inteligência Não Verbal de Pierre Wiel: Parâmetros Psicométricos (LOPES, 2009); Tradução, 

adaptação, fidedignidade e evidências de validade da Bateria de Visualização e Raciocínio da 

Leiter International Performance Scale-Revised (MECCA, 2009); Estudo de Evidência de 

Validade da Escala de Inteligência Wechsler Abreviada – WASI (WAGNER, 2010); Estudo 

de Adaptação da Quarta edição do WISC Americano (VIDAL, FIGUEIREDO e 

NASCIMENTO, 2011). 

 

2.4. Instrumentos de avaliação cognitiva na educação infantil 

 

 No Brasil, ao que expõe a mensuração da Inteligência, faltam baterias específicas já 

aprovadas pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) para identificar essa habilidade 

(WECHSLER e SCHELLINI, 2006; GOMES e BORGES, 2009). No que se refere à 

mensuração da inteligência em crianças da educação infantil, há uma escassez de 

instrumentos disponíveis, sendo esta questão, um desafio ao psicólogo. A avaliação que tem 

sido frequentemente utilizada é a caracterização do perfil neuropsicomotor de bebês. Testes 

que avaliam o perfil neuropsicomotor, como o Denver Developmental Screening Test-II 

(FRANKENBRUG, DODDS, ARCHER, SHAPIRO, BEVERLY, 1992) e a Bayley Scales of 

Infant Development (BAYLEY, 1993), utilizados em pesquisas nacionais com crianças em 

situação de risco e em programas de acompanhamento (HALPERN, BARROS, HORTA, 

VICTORA, 1996; FISBER e cols., 1997; EICKMANN, LIRA, LIMA, 2002; ANDRADE e 

cols., 2005; SCHIMER, PORTUGUEZ, NUNES, 2006; ROCHA, GUARDIOLA, PIVA, 

RICACHINEVSKI, NOGUEIRA, 2009).  

 Santos, Araújo e Porto (2008) realizaram um levantamento de dados com informações 

sobre a construção, aplicabilidade e propriedades psicométricas de testes de triagem que são 

utilizados para verificar desvios no desenvolvimento em prematuros. Dentre os mais 
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utilizados nas pesquisas nacionais destacam-se o Denver II (FRANKENBRUG, DODDS, 

ARCHER, SHAPIRO e BEVERLY, 1992), o Alberta Infant Motor Scale (DARRAH, PIPER 

e WATT, 1998) e o Movement Assessment of Infant (CHANDLER, ANDREWS e 

SWANSON, 1980). Já mundialmente são indicados o Test of Infant Motor Performance 

(CAMPBEL e cols., 1995) e o General Movements (EINSPIELER, PRECHTL, BOS e 

FERRARI, 2004) devido a alta sensibilidade e especificidade. Porém, a grande maioria desses 

testes avalia apenas o aspecto psicomotor. 

 Em pesquisas nacionais, merece destaque o estudo dos parâmetros psicométricos para 

a população brasileira da Bateria de Habilidades Cognitivas de Woodcock-Johnson-III, um 

instrumento que avalia uma ampla gama de habilidades cognitivas, incluindo a inteligência 

fluida. Sua versão original abrange a faixa-etária dos 2 aos 40 anos de idade. A versão padrão 

para o Brasil é composta por seis testes originais e um suplementar, que abrange as áreas de 

Compreensão verbal, por meio de quatro subtestes: Vocabulário, Sinônimos, Antônimos e 

Analogias Verbais, bem como os testes não verbais: Recuperação de Memória em Longo 

Prazo, Pensamento Visuo-Espacial, Raciocínio Fluido, Rapidez de Processamento, Memória 

de Trabalho e Memória Adiada (WECHSLER, VENDRAMINI e SCHELINI, 2007). Porém, 

a amostra de validação para a população brasileira foi realizada com a faixa etária dos 7 aos 

18 anos, não contemplam dados com faixa etária de 2 anos e 3 anos. 

 Outro estudo que merece atenção é o de Jesus (2009) por abordar um instrumento não 

verbal de inteligência o SON 2 ¹/²-7[a], que foi recentemente normatizado para a população 

brasileira. O SON 2 ¹/²-7[a] é agrupado em dois tipos de testes: de raciocínio e de execução 

com enfoque espacial (JESUS, 2009). Sua versão adaptada e normatizada para o Brasil 

recebeu parecer favorável quanto aos parâmetros psicométricos pelo Sistema de Avaliação 

dos Testes Psicológicos do Conselho Federal de Psicologia (CFP). No entanto, as normas para 

crianças dos dois anos a dois anos e 5 meses, foram abordadas, porém de forma experimental, 

devido aos efeitos consideráveis de solo (muitas crianças com escore zero nos subtestes) e a 

baixa fidedignidade do teste para essa população. Outro fator de influencia para esse critério 

experimental foi a motivação e concentração insuficientes para conclusão do teste 

(TELLEGEN e LAROS, 2007).  

 O baixo número de testes normatizados nacionalmente e a importância de avaliar 

habilidades cognitivas em crianças na educação infantil, evidencia a relevância de criar ou 

validar outros instrumentos para a população local a fim de embasarem intervenções precoces 

e facilitar o desenvolvimento futuro das crianças (SANTOS, ARAÚJO e PORTO, 2008). 
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Sendo assim, Ferreira, Coutinho, Freitas, Malloy-Diniz, e Haase (2010) salientam a 

importância da realização de estudos sobre propriedades psicométricas de instrumentos 

desenvolvidos para nossa cultura, viabilizando a prática da avaliação em crianças na educação 

infantil. 

 O Conselho Federal de Psicologia (CFP) dispõe de um serviço denominado Sistema de 

Avaliação dos Testes Psicológicos (SATEPSI) em que disponibiliza informações a respeito 

das normas de construção dos testes, parâmetros psicométricos, comercialização e a lista dos 

testes psicológicos aprovados pelo CFP (Acesso em: maio de 2013). Dos 132 testes aprovados 

para serem utilizados, mais de 30 são destinados à avaliação de inteligência e perfil cognitivo 

(SATEPSI, acesso em 2013). Porém, em relação à avaliação da inteligência em crianças na 

educação infantil, são escassos os testes criados ou adaptados para a população brasileira. Os 

instrumentos disponíveis para avaliação de crianças nessa faixa etária, segundo o SATEPSI, 

encontram-se sumariados na Tabela 2. 

Tabela 2. Testes aprovados pelo SATEPSI para crianças da educação infantil. 

Teste Faixa Etária O que avalia 
Bender 

(SISTO, SANTOS e NORONHA, 2004) 
6 a 10 anos Maturidade 

perceptomotora 
Escala de Maturidade Mental Colúmbia 

(ALVES e DUARTE, 2001). 
3 anos e 6 meses a 
9 anos e 11 meses 

Capacidade 
mental 

DFH 
(SISTO, 2005) 

5 a 12 anos Desenvolvimento 
cognitivo 

Matrizes Progressivas Coloridas- escala especial 
(PASQUALI, WESCHSLER e BENSUSAN, 

2002) 

5 a 11 anos Inteligência 

O desenvolvimento do comportamento da criança 
no primeiro ano de vida 

(BATISTA PINTO, VILANOVA e VIEIRA, 
1997) 

1 a 12 meses Desenvolvimento 
do 

comportamento 

R-2 
(RINALDI, 2003) 

5 a 12 anos Inteligência não 
verbal 

Teste do desenho de Silver 
(SILVER, 1996) 

A partir de 5 anos Habilidades 
cognitivas 

TNVRI 
(PASQUALI, 2005) 

5 anos e 9 meses e  
13 anos e 3 meses 

Raciocínio 

TONI-3: forma A 
(SANTOS, NORONHA e SISTO, 2006) 

6 a 10 anos Inteligência geral 

WISC-III 
(WECHSLER, 2002) 

6 a 16 anos Capacidade 
intelectual 

WISCONSIN 
(HEATON, CHELUNE, TALLEY, KAY e 

6 anos e 
6 meses a 18 anos 

Raciocínio 
abstrato 
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     Acesso em: maio de 2013. 

 Como observado na Tabela 2, testes de inteligência para crianças disponíveis para 

população brasileira compreendem a faixa etária a partir dos três anos e seis meses de idade, 

com exceção do SON-R 2¹/²-7[a], que abrange a faixa etária de 2 anos e 6 meses a 7 anos, que 

foi aprovado recentemente. Assim, há necessidade de instrumentos psicológicos de 

inteligência para a faixa etária a partir dos 2 anos de idade.  

 Dentre os testes internacionais que compreendem essa faixa etária, existe a Wechsler 

Preschool and Primary Scale of Inteligence – WPPSI (WECHSLER, 2004) indicada para 

crianças entre 2 anos e 6 meses a 7 anos e 3 meses e assim como as outras versões das escalas 

Wechsler para crianças e adultos, a WPPSI fornece um índice de capacidade cognitiva global, 

QI geral, bem como o QI verbal e QI de execução. Estudos no Brasil também já foram 

realizados com este instrumento buscando sua confiabilidade (MÉIO, LOPES, SICHIERI e 

MORSCH, 2001; SANTO, PORTUGUEZ e NUNES, 2009). Há também a Kaufman Brief 

Intelligence Test (KAUFMAN e KAUFMAN, 1990), que avalia o processamento mental 

sequencial e simultâneo e compreende a faixa etária de 2 anos e 6 meses a 12 anos e 6 meses, 

e o Stanford-Binet Intelligence Scale (ROID, 2003) que compreende a idade entre 2 a 18 anos 

e avalia quatro grandes áreas: raciocínio verbal, raciocínio abstrato/visual, raciocínio 

quantitativo e memória a curto prazo (SPREEN e STRAUSS, 1998). Outro instrumento que 

avalia inteligência em crianças a partir de 2 anos de idade e amplamente utilizado em diversos 

estudos internacionais é a Leiter International Performance Scale Revised – Leiter-R (ROID e 

MILLER, 1997).   

 A Leiter-R abrange uma faixa etária de avaliação excepcional dentre as idades de 2 

anos e 0 meses até 20 anos e 11 meses. Instrumentos com parâmetros psicométricos no Brasil 

para essa faixa etária são de grande importância, pois competem apenas com as faixas etárias 

do SON-R 2½-7[a] (JESUS, 2009) e WPPSI-R (Wechsler Preschool and Primary Scale of 

Intelligence - Revised) (MÉIO et al, 2001), juntando-se aos poucos instrumentos que abrange 

essa idade com estudos para a população nacional. 

 Instrumentos para faixa dos 2 aos 6 anos de idade devem ser suficientemente atraentes 

para envolver a criança (BARON e LEONBERGER, 2012). A Leiter-R avalia aptidões 

CURTIS, 2005) 

Teste Não Verbal de Inteligência Geral BETA 
III: Subtestes Raciocínio Matricial e Códigos 

(RABELO et al., 2011) 

A partir  dos 6 anos Raciocínio geral 
e velocidade de 
processamento 

SON-R 2 ¹/²-7[a] 
(JESUS, 2009) 

Dos 2 anos e meio até 
os 7 anos 

Inteligência não 
verbal 
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cognitivas por meio de tarefas que se utilizam de figuras, cores, formas, ilustrações e 

símbolos, sem que a criança necessite perceber, manipular ou raciocinar em termos verbais, 

sendo independentes da capacidade linguística e/ou motora da criança. Além disso, a Leiter-R 

depende minimamente de aspectos linguísticos da cultura, este tipo de teste é elaborado 

especificamente para eliminar vários parâmetros culturais importantes, como a língua e 

habilidades intelectuais e de conhecimentos específicos a qualquer cultura. Além disso, a 

Leiter-R apresenta dados psicométricos favoráveis em sua versão original em crianças com 

desenvolvimento típico na faixa etária de 2 e 3 anos (ROID e MILLER,1997). 

   

 2.5. Leiter International Performance Scale –Revised 

 

 A Leiter International Performance Scale –Revised (Leiter-R) é a versão revisada em 

1997, por Gale H. Roid, Ph.D. e Lucy J. Miller, Ph.D., da Leiter International Performance 

Scale (Leiter) elaborada por Russell Graydon Leiter em 1929 (ROID e MILLER, 1997).  

 A fim de identificar os componentes cognitivos ou processos que subsidiam a 

habilidade que têm sido tradicionalmente medida por testes de inteligência, a Leiter-R foi 

fundamentada na teoria hierárquica de Gustafsson (1994) e na Teoria dos Três Estratos de 

Carrol (1993). O modelo de Carrol explica a inteligência, por meio da análise multifatorial, 

como três estruturas hierárquicas formadas por uma camada que corresponde a uma 

capacidade geral relativa ao fator g (camada III), subsidiada por fatores amplos ou gerais 

(camada II) como Inteligência Fluida (Gf) que é subsidiada por fatores específicos como 

Indução (I), Raciocínio Geral (R) e Cognição das Relações Figurativas (CRF); Inteligência 

cristalizada (Gc) que é subsidiada pelos fatores específicos: Compreensão verbal (V) e a 

Cognição de relações semânticas (CRM); Visualização (Gv) que é subsidiada fatores 

específicos como Visualização (VZ), Orientação espacial (S) e Flexibilidade de encerramento 

(Cf); o fator geral de Velocidade (Gs) e precisão do processamento de informação e tarefas 

cognitivas de não alta complexidade cognitiva, que é subsidiado pelo fator primário como a 

aptidão Numérica (N) e a aptidão Perceptiva (P); e o fator geral de Evocação (Gr) da 

informação estruturada e m conhecimento, ou seja, na memória de longo prazo e que abarca 

fatores específicos como: Fluência de ideias (Fi) e a Fluência de palavras (Fw). Portanto, 

todos os fatores de segunda ordem apresentam saturações elevadas no fator de inteligência 

geral (fator g) que se encontra no nível superior. A saturação de Gf é a mais próxima da 

unidade do fator g, podendo-se assumir que a inteligência fluida esteja equivalente ao fator g 

(ALMEIDA, 2002). 



29 
 

 Muitos testes de inteligência tendem a confundir g com outras habilidades cognitivas. 

A heterogeneidade de teste com relação à medição de g resultante de diferentes perspectivas 

sobre como medir constructo tão complexo como inteligência humana. Assim a embreagem 

dos testes de inteligência é aumentada se o teste mede um grande número de processos 

mentais relevantes em g (BARON e LEONBERGER, 2012). Com ênfase na inteligência 

fluida, a Leiter-R avalia a capacidade de formar e reconhecer conceitos, identificar relações 

complexas, compreensão de implicações e realização de interferências. Essas capacidades 

estariam mais ligadas ao conceito do fator g de Spearman, sendo considerada uma medida 

mais adequada, pois abrange fatores importantes e relevantes em g.  

 A definição de inteligência mensurada na Leiter-R, é operacional e empírica, como a 

capacidade geral para executar manipulações mentais não verbais complexas relacionadas 

com a conceituação, raciocínio indutivo e visualização. Está incluída a percepção espacial, 

resolução não verbal de problemas, atenção ao detalhe visual, classificação de estímulos 

visuais e relações entre estímulos. Memória e atenção não estão incluídas no modelo de 

inteligência geral, althought como um substrato que é fundamental para todo o desempenho 

realização de prova (ROID e MILLER, 1977). 

 A Leiter-R é composta por três partes distintas entre si: a Bateria de Visualização e 

Raciocínio (BVR), que compõe o QI não verbal; a Bateria de Atenção e Memória (BAM), e, 

quatro escalas sócio emocionais destinadas a pais, avaliadores, professores e ao próprio 

indivíduo (ROID e MILLER, 1997). Para o presente estudo será considerada apenas a BVR 

que fornece uma medida não verbal de inteligência. 

A BVR é composta por 10 subtestes que avaliam principalmente dois fatores amplos: 

a visualização e o raciocínio. Os subtestes que avaliam o fator de visualização são: 

Pareamento (PA), Contexto da Figura (CF), Figura-Fundo (FF), Dobra de Papel (DP), Formas 

Completas (FC) e Rotação de Figuras (RF); e os subtestes que avaliam o fator de raciocínio 

são: Classificação (CL), Sequências (SE), Padrões Repetidos (PR), Analogia de Desenhos 

(AD). Porém, nem todos os subtestes são para todas as idades. Para aplicação, os subtestes 

estão organizados e divididos em três grandes grupos, de acordo com a faixa etária específica: 

de 2 a 5 anos, de 6 a 10 anos e de 11 a 20 anos, em função da complexidade da tarefa. Cada 

subteste inicia com baixo grau de dificuldade e vai aumentando de acordo com a progressão 

dos itens da tarefa, a compreensão da tarefa faz parte do teste, sendo que não tem limite de 

tempo para a resposta. Conforme os objetivos deste trabalho serão considerados os subtestes 

aplicados para a faixa etária 2-5. 
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Para as idades de 2 a 5 anos são utilizados somente 7 subtestes: Figura-Fundo (FF), 

Formas Completas (FC), Pareamento (PA), Sequências (SE), Padrões Repetidos (PR), 

Contexto da Figura (CF) e Classificação (CL).  

 De acordo com os modelos hierárquicos de Carrol e Gustafsson, subjacente a 

construção da Leiter-R, sua aplicação nos subtestes da BVR destinados a faixa etária de 2-5 

anos está representado na Figura 2: 

           Figura 2: Aplicação do modelo hierárquico dos subtestes da BVR para 2-5 anos. 

 

A BVR da Leiter-R fornece dois valores para o QI: QI Estimado e QI Total. Para as 

idades de 2 a 5 anos os subtestes que avaliam o QI Estimado são Figura-Fundo, Formas 

Completas, Sequências e Padrões Repetidos, e para QI Total são acrescentados os subtestes 

Pareamento e Classificação. A Leiter-R também fornece índices fatoriais de Raciocínio 

Fluido para todas as idades, por meio dos subtestes Sequências e Padrões Repetidos e índices 

fatoriais de Visualização por meio dos subtestes Pareamento e Contexto da Figura. O índice 

de Visualização para crianças mede um nível básico, pois aparece, por meio da análise 

fatorial, como fator separado fora do nível de crianças a partir dos 6 anos de idade, sendo que 

os subtestes Pareamento (PA) e Contexto da Figura (CF) aparecem como componentes 

visuais mais básicos, associados a um pareamento visual simples de estímulos se comparados 

com medidas visuais mais complexas. A identificação de figuras e formas requer atenção ao 

detalhe visual e um entendimento básico de similaridades dentro de um contexto, entre o 

estimulo alvo e o que é apresentado nas pranchas (ROID e MILLER, 1997). 

 Dentre os subtestes de visualização há 4 subtestes que avaliam fatores específicos: o 

subteste Figura-Fundo, que avalia a discriminação visual; Formas Completas, que avalia a 
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habilidade de fechamento; Pareamento, que avalia a capacidade de identificação de 

semelhanças e Contexto da Figura, que avalia a capacidade de estabelecer relações entre as 

figuras a partir de um contexto. Já nos subtestes de raciocínio apenas três avaliam habilidades 

específicas: subteste Sequências, que avalia o raciocínio sequencial; o subteste Padrões 

Repetidos, que avalia raciocínio indutivo e o subteste Classificação que avalia o raciocínio 

para categorização de estímulos abstratos.  

 Assim, os subtestes que compreendem o fator Visualização são 4: o subteste 

Pareamento (PA) que avalia raciocínio dedutivo, inibição, exploração/ busca visual; Contexto 

da Figura (CF) que avalia raciocínio dedutivo, categorizar, organização perceptiva, 

exploração/ busca visual e memória de trabalho; Figura-Fundo (FF) que avalia raciocínio 

dedutivo, inibição, distrabilidade e exploração/ busca visual e Formas Completas (FC) que 

avalia raciocínio dedutivo organização perceptiva exploração/ busca visual e memória de 

trabalho. E três subtestes que compreendem o Raciocínio: Classificação (CL) que avalia o 

raciocínio indutivo, categorizar, flexibilidade e reconhecimento de padrões; Sequências (SE) 

que avalia o raciocínio indutivo, inibição e sequenciamento; Padrões Repetidos (PR) que 

avalia raciocínio indutivo, inibição, sequenciamento, reconhecimento de padrões e memória 

de trabalho.  

 Os índices psicométricos usados para avaliar subtestes em baterias cognitivas é a carga 

do fator na habilidade geral, no fator g. A carga em g dos subtestes da BVR da Leiter-R para 

as idades de 2 a 5 anos foi calculada em seu estudo original e descrita no manual (ROID e 

MILLER, 1997), apresentada na Tabela 3. 

 
Tabela 3. Carga em g dos subtestes da BVR da Leiter-R para as idades de 2 a 5 anos. 

Figura Fundo 0,59 

Formas Completas 0,65 

Pareamento 0,62 

Sequencias 0,49 

Padrões Repetidos 0,26 

Contexto da Figura 0,54 

Classificação 0,66 

Fonte: ROID e MILLER (1997) 

 
 A pontuação da Leiter-R se faz por meio de acertos nos itens de cada subteste, 

comparados por percentil, série e idade equivalente. Sendo que o total bruto de cada subteste é 
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transformado em um valor ponderado e as soma dos valores ponderados são transformados 

em índices fatoriais, QI Estimado ou QI Total. A pontuação obtida é traduzida e classificada 

em QI e índices fatoriais (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Descrição das classificações obtidas na Leiter-R pela BVR. 
QI e Índices Fatoriais Classificação Percentil 

130-170 Muito alto/Superdotação 98-99 

120-129 Alto 91-97 

110-119 Acima da média 75-90 

90-109 Média 25-74 

80-89 Abaixo da média 9-24 

70-79 Baixo 3-8 

55-69 Muito baixo/Deficiência leve 1-2 

40-54 Deficiência moderada 0.10 

30-39 Deficiência severa 0.04 

       Fonte: ROID e MILLER (1997) 

 

 A Leiter-R não requer proficiência em perceber, manipular e raciocinar com palavras 

ou números, materiais impressos ou qualquer outro material tradicionalmente identificado 

como verbal. As habilidades não verbais são testadas com figuras, ilustrações, símbolos 

codificados e toda a administração das instruções são adaptáveis para formato não verbal 

(ROID e MILLER, 1997).   

 A aplicação às instruções é comunicada por meio de pantomimas, combinação de 

movimento das mãos e da cabeça, expressão facial e demonstrações. O avaliador tem a 

possibilidade de apontar os materiais que a criança deverá utilizar para a tarefa, dentre 

pranchas, caderno e cartões; auxiliar a criança nos itens de treino; fazer expressões faciais e 

gestos, entre outras, além da possibilidade, em alguns casos, de combinar breves 

verbalizações para a criança caso ela solicite (ROID e MILLER, 1997). Com isso as respostas 

não precisam respeitar um determinado padrão, qualquer manifestação de resposta do 

indivíduo que indique a comunicação de uma escolha de resposta é válida.  

 Uma importante vantagem desse instrumento é a variedade de possibilidades de 

indicação da resposta correta pelo indivíduo, levando em conta as necessidades ou limitações 

do indivíduo. As adaptações nas instruções e nas respostas facilitam a aplicação, em fases 

precoces do desenvolvimento como aos 2 e 3 anos de idade onde fala encontra-se em 
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desenvolvimento, além de beneficiar grupos que geralmente não conseguem responder testes 

tradicionais (ANASTASI e URBINA, 2000).  

 O QI não verbal total pode ser interpretado como evidência de habilidades cognitivas 

não verbais da criança em relação às crianças típicas da mesma faixa etária, fornecendo 

informações sobre o estado atual da criança e pode ser útil para o planejamento e intervenção. 

A Leiter-R pode determinar se o funcionamento individual está dentro dos limites de 

normalidade da habilidade intelectual global. Isso inclui a identificação de crianças que são 

consideradas intelectualmente dotadas e aquela que tem atrasos cognitivos significantes a 

níveis tradicionalmente conhecidos como deficiente intelectual. (ROID e MILLER, 1997). 

 A Leiter–R tem sido muito utilizada na avaliação de habilidades intelectuais em 

populações com distúrbios do desenvolvimento (ANTONIO, MECCA e MACEDO, 2012), 

com distúrbios de linguagem (ZEESMAN e cols., 2006), comprometimento cognitivo 

(MCLAREN e RICHARDS, 1986), deficiência auditiva (COLLETTI e ZOCANTE, 2008) e 

Transtornos do Espectro do Autismo (GABRIELS, CUCCARO, HILL, IVERS e GOLDSON, 

2005; KUSCHNER, BENNETTO e YOST, 2007). A avaliação de habilidades cognitivas 

nessa população tem grande importância, pois são habilidades diretamente relacionadas à 

funcionalidade do comportamento e adaptação ao ambiente, tais como a comunicação, 

socialização, atividades de vida diária, sucesso acadêmico e profissional.  

 

2.6. Parâmetros Psicométricos da Leiter-R 

 

 A Leiter International Performance Scale já foi submetida a inúmeras revisões desde 

seu desenvolvimento a fim de estabelecer parâmetros psicométricos mais atualizados e 

baseados em novas fundamentações teóricas. Em seu percurso a Leiter passou por oito 

revisões nos anos de 1934, 1936, 1938, 1940, 1948, 1994, sendo que em 1997, a Leiter 

International Performance Scale- Revised foi a última revisão, realizada por Roid e Miller 

(ROID e MILLER, 1997). 

 A amostra americana normativa da Leiter-R incluiu 1.719 crianças e adolescentes 

típicos e 692 com desenvolvimento atípico (representando nove grupos clínicos: atraso de fala 

ou linguagem, deficiência auditiva, atraso motor, traumatismo cranioencefálico, atraso 

cognitivo, déficit de atenção e/ou hiperatividade, superdotação e distúrbios de aprendizagem) 

entre as idades de 2 a 20 anos. Também participaram indivíduos com outra língua de origem, 

que não o inglês. A amostra foi retirada de grandes regiões dos Estados Unidos, e teve 
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proporções nacionalmente representativas em relação à idade, sexo da criança e status 

socioeconômico.  

 Dentre suas sucessivas revisões os subtestes e seus itens foram avaliados de acordo 

com recomendações de pesquisadores de campo, bem como por meio de parâmetros 

psicométricos como evidências de validade por critério, estabilidade ao longo do tempo, carga 

fatorial, discriminação de condições clínicas, sensibilidade para tendências por idade e não 

discriminação entre gênero, etnia e variável socioeconômica. A partir disso, foram feitas 

alterações na estrutura do teste, excluindo subtestes e itens até chegar à versão 

contemporânea. 

 A Leiter-R tem propriedades psicométricas adequadas como validade e fidedignidade 

em sua versão original (ANASTASI e URBINA, 2000). A Bateria de Visualização e 

Raciocínio apresenta em seu manual da versão original americana (ROID e MILLER, 1997), 

informações sobre a precisão do instrumento e evidências de fidedignidade verificadas por 

consistência interna, pelo Coeficiente Alfa de Cronbach, para a idade de 2 e 3, conforme 

Tabela 5: 

 
Tabela 5. Consistência Interna dos subtestes da BVR nos 2 e 3 anos. 

 2 anos 3 anos 

N 181 187 

Figura Fundo 0,74 0,73 

Formas Completas 0,92 0,87 

Pareamento 0,94 0,92 

Sequencias 0,71 0,66 

Padrões Repetidos 0,83 0,75 

Contexto da Figura 0,89 0,91 

Classificação 0,89 0,85 

Fonte: ROID e MILLER (1997). 

 
 O manual original (ROID e MILLER, 1997) também traz informações sobre a 

estabilidade da BVR da Leiter-R, verificada entre os escores no teste e reteste pela análise de 

correlação de Pearson. Os dados para correlação teste-reteste para crianças de 2-5 anos são: 
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Tabela 6. Médias dos pontos ponderados para Teste, Reteste e Correlação de Pearson (r). 
2-5 anos (N=57) 

Subteste Teste DP Reteste DP r 

Figura Fundo 8,8 3,6 9,6 4,0 0,79 

Formas Completas 9,2 3,5 9,7 3,4 0,78 

Pareamento 8,8 3,4 9,8 3,6 0,81 

Sequencias 8,5 3,5 8,4 3,3 0,70 

Padrões Repetidos 8,5 3,5 9,1 3,2 0,81 

Contexto da Figura 8,7 3,3 9,5 3,5 0,77 

Classificação 8,2 3,2 8,8 3,6 0,61 

      Fonte: ROID e MILLER (1997) 

 

 As evidências de validade foram verificadas por meio das fontes de validade de 

construto, de conteúdo e de critério, descritos no manual de normatização da Leiter-R. 

 Evidências de validade de conteúdo foram verificadas por meio da análise criteriosa 

dos itens de todos os subtestes por 174 avaliadores, a fim de assegurar que a toda a aplicação 

fosse não verbal. Os avaliadores preencheram escalas referentes à avaliação do conteúdo e 

procedimentos de todos os subtestes. Com isso foram excluídos subtestes que exigiam 

verbalização durante a aplicação, bem como os itens que envolviam raciocínio quantitativo, 

pois dependem de conteúdos previamente aprendidos. Além disso, os primeiros itens foram 

colocados como treino a fim de garantir o entendimento da tarefa. 

 Evidências de validade por critério foram verificadas por meio dos índices do QI 

Estimado e QI Total para distinguir grupos. Para identificação de atrasos cognitivos, a Leiter-

R apresenta ponto de corte de QI de 70 para deficiência intelectual e índices moderados para 

altas habilidades, com ponto de corte de QI de 120. 

  Evidências de validade por convergência foram verificadas por meio da análise do 

desempenho de 124 sujeitos de 2 a 19 anos em duas versões do instrumento, versão original, 

Leiter e versão revisada, Leiter-R. Correlação de Pearson entre as duas versões revelam altas 

correlações (0,85) entre as duas versões.  

 O QI total da Leiter-R também se correlaciona com a WISC-III em 0,86 com o QI 

Total e em 0,85 com o QI de Execução, considerando que a WISC-III abrange habilidades 

verbais, associadas à aprendizagem.  

 De acordo com o modelo teórico subjacente à construção do instrumento, Teoria dos 

Três Estratos, a versão revisada da Leiter, verificou o ajuste do instrumento ao modelo teórico 
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por meio da Análise Fatorial. Como uma forma de verificar a validade do instrumento, foram 

utilizadas análises fatoriais exploratórias e confirmatórias, a fim de obter a carga fatorial de 

cada subteste para o fator de Visualização e Raciocínio, apresentadas na Tabela 7:  

 

Tabela 7. Cargas fatoriais dos subtestes para o Fator Visualização e para o Fator 
Raciocínio para a faixa etária de 2-3 anos. 

Subteste Visualização Raciocínio 

Figura Fundo 0,48 -0,12 

Formas Completas 0,52 -0,13 

Pareamento 0,72 -0,02 

Sequencias 0,44 0,28 

Padrões Repetidos -0,09 0,85 

Contexto da Figura 0,56 0,05 

Classificação 0,83 0,04 

Fonte: ROID e MILLER (1997) 

 

 Análises fatoriais confirmatórias foram realizadas e mostraram correlações positivas 

entre os subtestes da Bateria de Raciocínio e Visualização, são apresentadas na Tabela 8:  

 

Tabela 8. Correlações entre os subtestes da BVR para idades de 2-3 anos em 150 crianças. 
 Figura 

Fundo 
Formas 

Completas 
 Pareamento Sequencias Padrões 

Repetidos 
Contexto 
da Figura 

Classificação 

Figura 
Fundo 

1 0,50 0,42 0,16 0,01 0,39 0,41 

Formas 
Completas 

 1 0,48 0,21 -0,04 0,37 0,48 

Pareamento 
 

  1 0,33 0,11 0,43 0,55 

Sequencias 
 

   1 0,34 0,27 0,42 

Padrões 
Repetidos 

    1 0,14 0,19 

Contexto da 
Figura 

     1 0,54 

Classificação 
 

      1 

Fonte: ROID e MILLER (1997) 

 

 A fim de verificar evidências de validade por padrões de convergência, 124 sujeitos 

dentre a faixa etária de 2 a 19 anos foram submetidos à Leiter e Leiter-R. Foram verificados 
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valores de média (Leiter: Média=112.4 e Leiter-R: Média=98.5), desvio padrão (Leiter: DP= 

27.3 e Leiter-R: DP= 25.2) e correlação (r=0.85) entre os desempenhos. 

 Foram encontrados poucos estudos com Leiter-R dentre a faixa etária de 2 e 3 anos. O 

estudo de Axerlrad et AL. (2004) avaliou um total de 22 crianças entre as idades 2 a 21 anos. 

Foram administradas a Leiter-R que forneceu um índice de QI-breve, o teste Peabody 

Pictures Vocabulary Test (PPVT)-III, o Child Behavior Checklist (CBCL) e a Vineland 

Adaptive Behavior Scales, para avaliar o funcionamento cognitivo não verbal, vocabulário 

receptivo, para avaliar problemas emocionais/ comportamentais e comportamento adaptativo. 

A amostra teve que ser reduzida a 18, pois as 4 crianças com menos de 3 anos foram 

excluídas, pois não foram capazes de completar todas as medidas de inteligência e 

vocabulário receptivo. Resultados indicaram que o funcionamento cognitivo não verbal variou 

entre 1,5 a 4,3 pontos de desvio padrão abaixo da média da idade. O vocabulário receptivo 

variou na média de 4 pontos de desvio padrão abaixo da idade média. Esses dados indicaram 

padrão generalizado de atraso de desenvolvimento e retardo mental, com variabilidade 

notável da linguagem receptiva, nível de comportamento adaptativo e aspectos 

emocionais/comportamentais. Estando de acordo com a literatura existente de crianças em 

condições sindrômicas.  

 Já o estudo de Portughese et al. 2010, correlacionou o quociente de desenvolvimento 

obtido com o Psychoeducational Profile Revised (PEP-R) que estima a capacidade cognitiva 

com o escore da BVR da Leiter-R que fornece um índice de QI. A amostra foi composta por 

44 crianças com idades entre 2 anos a 5 anos e 9 meses, sendo 13 crianças com transtorno do 

espectro do autismo e 31 com transtornos invasivos do desenvolvimento sem outra 

especificação. Resultados mostraram correlações estatisticamente significativas entre os 

escores do PEP-R e Leiter-R. 

 No Brasil, também foram encontrados poucos estudos utilizando a Leiter-R como uma 

medida não verbal de inteligência. Foi encontrado o estudo de Pinto et al. (2006) onde foi 

utilizada para avaliação da inteligência de um estudo longitudinal em pacientes brasileiros 

com mucopolossacaridose II entre a faixa etária de 3 a 10 anos, a fim de caracterizar o subtipo 

neuronopático da doença.  

 Já o estudo de Teixeira et al. (2010) onde a Leiter-R foi ultizada para descrever o perfil 

comportamental, cognitivo e de linguagem e identificar comportamentos autísticos em um 

grupo de crianças e adolescentes de 5 a 16 anos de idade com Síndrome de Williams Beuren. 
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 Estes estudos utilizaram-se dos dados normativos da amostra original da Leiter-R, por 

não existirem até a data da realização destes, estudos com parâmetros psicométricos para a 

população brasileira. 

 Mecca (2010) realizou a tradução, adaptação e buscou de evidências de fidedignidade 

e validade da Bateria de Visualização e Raciocínio da Leiter-R em crianças de escolas 

públicas do Estado de São Paulo. Esse estudo verificou a adequação das instruções 

apresentadas no manual técnico original, obedecendo aos parâmetros indicados para tradução 

e adaptação para instrumentos de outro país. Foi realizada a tradução, retro tradução por 3 

diferentes profissionais especialistas em testagem psicológica a fim de verificar a adequação 

do conteúdo, forma e clareza das instruções. Foram realizadas algumas adaptações de 

conteúdo necessárias, bem como a padronização: adequação na forma de apresentação dos 

estímulos, descrição dos critérios de interrupção, instruções de aplicação para o avaliador. Os 

conteúdos dos itens não sofreram alterações, por estarem devidamente presentes na cultura 

brasileira. As alterações e a adequação de equivalência semântica foram realizadas com base 

na análise da comissão julgadora de profissionais especialistas. 

 O instrumento foi aplicado em 244 crianças do ensino infantil na faixa etária de 3 a 6 

anos de idade de escolas públicas da cidade de São Paulo. Os resultados revelaram evidências 

de validade por tendências do desenvolvimento em cada subteste conforme aumento da idade. 

ANOVA revelou diferenças significativas entre os grupos por faixa etária para todos os 

subtestes: Figura Fundo [F[3,267]=53,882; p<0,001]; Formas Completas [F[3,267]=26,260; 

p<0,001]; Sequências [F[3,267]= 9,230; p<0,001] e Padrões Repetidos [F[3,267]=25,249; 

p<0,001]. Houve diferenças significativas no subteste Figura-Fundo entre as idades, com 

exceção das idades de 3 e 4 anos (p=0,083) e 5 e 6 anos (p=1,000) no subteste Formas 

Completas, assim como para o subteste Padrões Repetidos, 3 e 4 anos (p=0,085) e 5 e 6 anos 

(p=1,000). As diferenças significativas no subteste Sequencias foram observadas no 

desempenho do grupo de 6 anos em relação ao grupo de 3 anos (p<0,001), ao grupo de 4 anos 

(p<0,001) e de 5 anos (p<0,006) (MECCA, 2010). 

 Na verificação de evidências de validade convergente, foram observadas correlações 

positivas e significativas de magnitude moderada, obtidos por meio dos escores da Escala de 

Maturidade Mental Columbia e as Matrizes Progressivas Coloridas de Raven. Além disso, 

foram verificados índices aceitáveis dos coeficientes de Alfa de Cronbach por idade e série 

(0,77) e Spearman-Brown (0,84), garantindo a boa adequação e precisão do instrumento em 

parâmetros psicométricos. Com isso, as análises do estudo de Mecca (2010) corroborou com 
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as análises realizadas na versão original da Leiter-R, garantindo a adaptação para a população 

brasileira e boa adequação das evidências psicométricas deste instrumento. 

Noronha, Freitas e Ottati (2002) sugerem continuação das pesquisas sobre 

instrumentos de medida com a finalidade de proporcionar instrumentos de qualidade, que 

ofereçam dados confiáveis e certificando um bom processo de avaliação das habilidades 

cognitivas. Dados de validade e fidedignidade de um teste não verbal de inteligência para a 

faixa etária de 2 e 3 anos tem grande relevância na possibilidade de avaliação nessa idade e 

auxiliar no entendimento do desenvolvimento de habilidades cognitivas. Além disso, poderá 

contribuir com dados de avaliação não verbal de inteligência nessa faixa etária, contribuindo 

com dados da população brasileira que se encontram escassos na literatura dentro deste tema. 

Assim, o presente estudo se propõe a cobrir a aplicação da Bateria de Visualização e 

Raciocínio da Leiter-R para crianças da faixa de 2 e 3 anos de idade, verificando os índices de 

fidedignidade e validade para essa faixa etária. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

 Verificar parâmetros psicométricos da Bateria de Visualização e Raciocínio (BVR) da 

Leiter International Performance Scale -Revised (Leiter-R) em crianças de 2 e 3 anos de idade 

de creches públicas da cidade de São Paulo.  

 

3.2. Objetivos específicos 

 

1. Verificar a fidedignidade da BVR pelo método das metades por meio do 

coeficiente de Spearman-Brown e a consistência interna pelo coeficiente Alfa 

de Cronbach. 

 

2. Verificar a validade da BVR: 

a) por padrões de correlação entre os escores do teste e outras variáveis 

medindo o mesmo construto ou construtos relacionados (convergência), 

e com variáveis medindo construtos diferentes (divergência); 

b) por análise de variância dos escores por tendências do desenvolvimento. 
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4. MÉTODO 

 

4.1. Participantes 

 

 Participaram do estudo 107 crianças, com idades de 2 e 3 anos, de ambos os sexos. A 

amostra foi composta por crianças de 3 creches públicas, escolhidas por conveniência. As 

creches estão localizadas na zona norte e na zona oeste da cidade de São Paulo, sendo que em 

uma das creches os dados foram coletados em dois períodos. Na primeira creche (zona norte) 

participaram 44 crianças, na segunda creche 38 crianças, na terceira creche 25 crianças. Do 

total dos participantes 56 são do sexo masculino e 51 são do sexo feminino, sendo 49 com 

dois anos e 58 com três anos. Em relação à idade, as crianças foram divididas de 6 em 6 

meses, conforme Tabela 9: 

 

Tabela 9. Caracterização da idade em meses da amostra. 
Grupo Idade em 

meses 
N 

Menino 
N 

Menina 
N 

(frequência) 
Porcentagem Porcentagem 

Cumulativa 

1 24 -30 9 7 16 14,95 14,95 

2 31-36 19 16 35 32,71 47,66 

3 37-42 19 19 38 35,52 83,18 

4 43-47 9 9 18 16,82 100,0 

 

 Além disso, foram obtidos dados do nível de escolaridade dos pais em anos por meio 

de um questionário que a pesquisadora elaborou. O questionário foi entregue para os pais dos 

alunos pela creche. Dentre os pais, 34 responderam, obtendo o nível mínimo de 2 anos de 

escolaridade (2,9%) e o nível máximo de 16 anos de escolaridade (2,9%), com média de 11 

anos de escolaridade (DP=2,85), caracterizando 50% da amostra.  

 A participação de todos os sujeitos foi voluntária com a assinatura dos pais e 

responsáveis pelas instituições do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 Foram excluídas da pesquisa crianças com evidências de distúrbios do 

desenvolvimento, deficiências visuais ou motoras graves, conforme percepção da avaliadora e 

registros escolares. Também foram excluídas crianças de outras nacionalidades.  
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4.2. Instrumentos 

 

 Serão descritos a seguir os instrumentos utilizados 

 Foi utilizada a versão traduzida e adaptada por Mecca (2010) da Bateria de 

Visualização e Raciocínio (BVR) da Leiter-R (ROID E MILLER, 1997). Para este estudo 

foram aplicados os subtestes correspondentes à faixa etária de 2-5 anos, descritos a seguir: 

Subteste 1 – Figura Fundo:  

Materiais utilizados: Livro de estímulos, 10 pranchas e 31 cartões. 

Itens: Total de 10 itens. Para as idades de 2- 5 anos inicia-se do item 1.  

Critério de Interrupção: 6 respostas erradas acumuladas, não necessariamente consecutivas. 

Objetivo da tarefa: a criança teve que identificar na prancha os desenhos correspondentes aos 

desenhos dos cartões. Este subteste avaliou discriminação, reconhecimento e retenção visual, 

onde foram apresentados estímulos distratores. A figura alvo estava sempre incluída no 

estímulo, mas devido à crescente complexidade deste, tornou-se difícil percebê-la. O 

desempenho nesta tarefa está associado a uma flexibilidade cognitiva (capacidade de mudança 

perceptual), uma vez que a criança teve que alternar a sua atenção entre uma figura discreta e 

um fundo/estímulo complexo, necessitando adequar sua forma de percebê-lo. Esta tarefa 

exigiu, também, capacidades adequadas de exploração visual e uma estratégia de busca eficaz, 

inibição por parte da criança (uma vez que a impulsividade pode resultar num apontar 

aleatório a formas parecidas e impedir que a criança prestasse atenção aos detalhes das 

figuras), memória visual a curto prazo (capacidade de reter uma imagem mental do cartão 

enquanto o procura no estímulo). 

 

 

 

 

 
  
  

Figura 3. Prancha do Item 2 do subteste Figura Fundo. 
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Figura 4. Cartões do item 2, subteste Figura Fundo. 

O Subteste 2 não é aplicável a faixa etária de 2-5 anos. 

Subteste 3 - Formas Completas:  

Materiais utilizados: Livro de estímulos: Itens 1-8; 10 quadrados médios (4 azuis, 6 

vermelhos); 8 pranchas; 13 cartões. 

Itens: Total de 8 itens na parte I e 7 itens na parte II. Inicia-se do item 1, para 2- 5 anos  

Critério de Interrupção: 7 respostas erradas acumuladas, não necessariamente consecutivas. 

Objetivo da tarefa: a criança teve que reconhecer um objeto inteiro através da apresentação de 

partes fragmentadas. Este subteste avaliou o raciocínio dedutivo e exigiu a organização de 

peças fragmentadas ou fora do lugar. Implicou uma flexibilidade, na medida em que a criança 

teve que alternar a atenção entre a parte e o todo para chegar a uma solução, mediante um 

processo, majoritariamente, dedutivo. Nesta alternância entre estímulo e resposta, a memória 

de trabalho permite a retenção quer do estímulo quer das possíveis respostas enquanto, 

simultaneamente, se constroem e se desfazem imagens. Os itens mais complexos têm ainda 

subjacentes um componente de rotação mental. Este subteste pode demonstrar-se útil na 

avaliação de componentes de organização e percepção, exigindo capacidade de síntese e de 

exploração visual e reconhecer partes fragmentadas como um todo. O subteste é dividido em 

duas partes (I e II). Sendo a primeira composta por desenhos e a segunda por figuras 

geométricas. 

 

 

 

 
 
 
 

  
 

Figura 5. Prancha do Item 1 do subteste Formas Completas (Parte I). 
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Figura 6. Cartão do item 1 do subteste Formas Completas (Parte I) 
 

 

 

 

 

 

Figura 7. Prancha do item 10 do subteste Formas Completas (Parte II). 
 

 

 

 

 

Figura 8. Cartões do item 10 do subteste Formas Completas (Parte II). 

 

Subteste 4 - Pareamento:  

Materiais utilizados: Livro de estímulos: 16 figuras, 12 pranchas, 27 cartões. 

Itens: Total de 12 itens. Para as idades de 2- 5 anos inicia-se do item 1.  

Critério de Interrupção: 5 respostas erradas acumuladas, não necessariamente consecutivas. 

Objetivo da tarefa: a criança teve que fazer a correspondência entre os mesmos estímulos 

visuais. Este subteste avaliou a discriminação e habilidade visuo perceptiva, orientação 

espacial, capacidade de fazer corresponder estímulos visuo perceptivos sem qualquer recurso 

à memória. À medida que a tarefa se tornou complexa, foi necessária a atenção aos detalhes, 

uma vez que as dimensões de correspondência se tornam menores e menos proeminentes. 

Este subteste exigiu uma capacidade de exploração visual e de fazer comparações entre 

figuras tendo em conta diferentes estímulos, tais como o número, orientação das partes e 

localização de linha. Esta tarefa de simples correspondência entre padrões avalia as 

capacidades visuo perceptivas associadas a um funcionamento normal do hemisfério direito. 
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Figura 9. Prancha do item 2 do subteste Pareamento. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cartões do item 2 do subteste Pareamento. 

 

Subteste 5 - Sequencias:  

Materiais utilizados: Livro de estímulos: 6 formas, 13 pranchas, 53 cartões. 

Itens: Total de 13 itens. Para as idades de 2- 5 anos inicia-se do item 1.  

Critério de Interrupção: 7 respostas erradas acumuladas, não necessariamente consecutivas. 

Objetivo da tarefa: a criança teve que selecionar o(s) estímulo(s) que progridem numa 

determinada ordem de acordo com as figuras apresentadas no cavalete. Este subteste avaliou o 

raciocínio indutivo para a capacidade de fazer progressões lógicas através de figuras. Este 

subteste exigiu uma capacidade de raciocínio não verbal com um foco na criação de regras 

relacionadas a problemas de informação seriada ou sequencial. A criança teve que perceber a 

relação entre estímulos de forma a encontrar os elementos ausentes no fim ou meio das séries 

apresentadas. Foi avaliada a capacidade de perceber padrões sequenciais e as regras pelas 

quais se regem as relações entre as diferentes figuras, baseando-se nesses mesmos padrões 

sequenciais e induzindo conclusões tendo em conta os fatos que lhe são apresentados. Neste 

subteste o 'todo' é um padrão final que é induzido tendo em conta múltiplos estímulos. 

 

 

 

 
 
 

Figura 11. Prancha do item 2 do subteste Sequências. 
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Figura 12. Cartão do item 2 do subteste Sequências. 

 

Subteste 6 - Padrões Repetidos:  

Materiais utilizados: Livro de estímulos: 17 figuras; 12 pranchas; 34 cartões. 

Itens: Total de 12 itens. Para as idades de 2- 5 anos inicia-se do item 1.  

Critério de Interrupção: 6 respostas erradas acumuladas, não necessariamente consecutivas. 

Objetivo da tarefa: a criança teve que identificar padrões repetidos através de figuras e 

completá-los seguindo a sequência apresentada. Este subteste avaliou o raciocínio indutivo. 

Requerendo a combinação das capacidades de raciocínio dedutivo e sequenciamento 

conceitual em padrões de símbolos, a criação de regras e de hipóteses através de estímulos 

existentes nesse mesmo padrão. Pode existir um passo final indutivo à medida que a criança 

constrói o todo contribuindo para a continuidade do padrão com peças adicionais. É 

necessária a memória a curto prazo para que a criança consiga reter o padrão enquanto 

escolhe o cartão de resposta que irá replicá-lo ou dar continuidade à sequência. A criança terá 

então de descobrir o padrão a fim de consegui-lo replicar.  

  

  

  

  

  

Figura 13. Prancha do item 4 do subteste Padrões Repetidos. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Cartões do item 4 do subteste Padrões Repetidos 

 

Subteste 7 - Contexto da Figura:  

Materiais utilizados: Livro de estímulos: 8 pranchas, 25 cartões. 
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Itens: Total de 8 itens. Para as idades de 2- 5 anos inicia-se do item 1.  

Critério de Interrupção: após 6 respostas erradas acumuladas, não necessariamente 

consecutivas. 

 Objetivo da tarefa: a criança teve que associar os cartões às partes que faltam na prancha de 

estímulo. Exigiu o reconhecimento de objetos desaparecidos de um determinado contexto. 

Este subteste avaliou o raciocínio dedutivo com um componente visual, uma vez que foi 

fornecida à criança uma imagem que ela teve de trabalhar e verificar qual a parte ausente, 

utilizando apenas o contexto. Este subteste avalia a capacidade básica de entendimento do 

valor ecológico de certo estímulo, perceber semelhanças entre o estímulo e a resposta (criação 

de um setting onde a resposta se encaixaria). Exigiu, ainda, exploração visual e estratégias de 

busca adequadas, na medida em que a criança teve de reter, na memória de curto prazo, a 

'peça' enquanto a tentava inserir na sua correta localização. Testes de organização visual e que 

requerem o completar de partes desaparecidas são menos afetados por disfunções cerebrais 

dado que o conteúdo visto é identificável de uma forma estruturada e não distorcida. Como 

tal, a incapacidade de completar esta tarefa está associada a uma desordem significativa da 

organização perceptiva. 

Trata-se de um subteste complementar que, junto com o subteste Figura Fundo, formam o 

índice fatorial de visualização fundamental. 

 

Figura 15. Prancha do item 2 do subteste Contexto da Figura. 

 

 

 

 
 

Figura 16. Cartões do item 2 do subteste Contexto da Figura. 
 

Subteste 8 - Classificação:  

Materiais utilizados: Livro de estímulos: 25 figuras; 11 pranchas; 15 cartões. 

Itens: Total de 11 itens. Para as idades de 2- 5 anos inicia-se do item 1.  
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Critério de Interrupção: 5 respostas erradas acumuladas, não necessariamente consecutivas. 

Objetivo da tarefa: a criança teve que parear estímulos associados, envolvendo a 

categorização de objetos ou desenhos geométricos. Este subteste avaliou a capacidade de 

abstração, exigindo o reconhecimento de padrões e a capacidade de discriminar semelhanças 

visuais. Avaliou também a capacidade da criança em alternar conceitos e usá-los. A forma 

como a criança realizou a tarefa e os processos que utiliza fornecem pistas de como ela se 

adapta a tarefas abstratas. As relações entre os objetos foram induzidas pelo conceito que a 

criança tem deles ou por elementos das próprias figuras. A criança teve de perceber qual o 

elemento em questão, atribuir-lhe um significado e conceitualizar quais as características 

importantes que são partilhadas pelo estímulo e pela resposta. Num nível superior foi pedido à 

criança que se liberte dos detalhes visuais e crie regras que determinem quais as 

características que são similares entre Estímulo e Cartões de Resposta, como por exemplo, 

parear “maça” com “banana”, pois fazem parte da categoria “frutas”. 

 

 

 

 

Figura 17. Prancha do item 4 do subteste Classificação. 

 

 

 

 
 

Figura 18. Cartão do item 4 do subteste Classificação. 
 

 Foi utilizado também o Teste de Vocabulário por Imagens Peabody – TVIP 

(CAPOVILLA e CAPOVILLA, 1997): 

 O TVIP é a versão adaptada, validada e normatizada para a população brasileira dos 2 

anos aos 6 anos de idade, por Capovilla e Capovilla (1997) do Peabody Picture Vocabulary 

Test (DUNN, PADILLA, LUGO e DUNN, 1986). O estudo de tradução, adaptação e 

normatização do PPVT para a população brasileira (CAPOVILLA e CAPOVILLA, 1997) foi 

realizado em 238 crianças entre 2 a 6 anos de idade, sendo 103 de escolas públicas e 135 de 

escola particular entre maternal, pré-1, pré-2 e pré-3. A variação da idade foi entre 31 e 79 



49 
 

meses, com média de 58,3.  

 No estudo de tradução e adaptação do TVIP (CAPOVILLA e CAPOVILLA, 1997), 

análise por progressão do vocabulário receptivo dos dois aos seis anos mostra um aumento 

nos desempenhos em função da faixa etária da criança. ANCOVA de idade da criança (em 

anos) sobre os escores no TVIP tendo os níveis de escolaridade e níveis profissionais dos pais 

como covariante revelou efeitos significantes do nível de escolar da criança (F[4,110] = 

56,04, p = 0,000). Dados representam médias e erro-padrão. 

Figura 19. Efeitos da idade da criança (em anos) sobre os escores no TVIP.  
 

 Análises de comparação de pares via teste Fisher LSD revelaram que o desempenho 

de crianças de dois anos foi significantemente inferior ao de todas as demais; que o daquelas 

de três anos foi inferior ao das de quatro, cinco e seis anos; e que o das crianças de quatro foi 

inferior ao das de cinco e seis anos. 

 Em relação a análises sobre a progressão do vocabulário receptivo ao longo dos 

semestres, ANCOVA da idade da criança (em semestres) sobre os escores no TVIP tendo os 

níveis de escolaridade e níveis profissionais dos pais como covariante revelou efeitos 

significantes do nível de escolar da criança (F[8,106] = 40,35, p= 0,000).  O semestre 5 indica 

os períodos de 2 anos e 6 meses a 2 anos e 11 meses e os respectivos semestres indicam os 

períodos subsequentes de 6 em 6 meses. Dados representam médias e erros-padrão.  

Figura 20. Efeitos da idade da criança (em semestres) sobre os escores no TVIP.  
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 Análise de comparação de pares via teste Fisher LSD revelaram que o desempenho de 

crianças com cinco ou seis semestres de idade foi inferior ao das crianças com sete semestres 

em diante; que o das crianças com sete ou oito semestres de idade foi inferior ao das com 

nove semestres em diante; que o das com nove semestres foi inferior ao das com dez 

semestres em diante; e que o das crianças com dez semestres foi inferior ao das crianças com 

onze semestres em diante. 

 Análises sobre o efeito do tipo de escola (particular versus pública) mostraram queo 

desempenho de crianças da escola particular foram mais elevados que os de crianças de 

creches públicas em todas as idades. ANCOVA do tipo de escola (particular versus pública) 

sobre os escores no TVIP tendo a idade em anos da criança como covariante revelou efeitos 

significantes do tipo de escola (F[1,145] = 15,17, p = 0,000), bem como do covariante idade 

em anos (F[1,145] = 198,12, p = 0,000). As crianças da escola pública tiveram média de 49,7 

(erro padrão 1,48), enquanto que as da escola particular, 57,1 (erro padrão de 1,17). A 

ANCOVA foi empregada devido ao fato de que a idade média das crianças da escola pública 

era menor do que a das crianças da escola particular que foram submetidas ao TVIP, o que 

inflacionaria artificialmente os resultados. 

Figura 21. Efeito do tipo de escola (Particular versus pública) para idade da criança 
(em anos) sobre os escores do TVIP. 

 
 Com esses resultados, o TVIP mostrou-se um instrumento útil para avaliar o 

desenvolvimento linguístico de crianças brasileiras em termo de vocabulário receptivo, 

descrevendo progressão no desempenho em função do nível escolar e da idade em anos e 

meses.  

 O TVIP tem por objetivo avaliar o desenvolvimento lexical no domínio receptivo e as 

habilidades de compreensão do vocabulário. Fornecendo avaliação objetiva, rápida e precisa 

do vocabulário receptivo-auditivo contemplando diversas áreas como pessoas, ações, 

qualidades, partes do corpo, tempo, natureza, lugares, objetos, animais, ferramentas, termos 

matemáticos e instrumentos. As respostas são não verbais, onde a criança deve apontar para a 

figura, indicando qual corresponde à palavra mencionada pela avaliadora. Com isso é 
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indicado para avaliar o nível de desenvolvimento da linguagem receptiva em pré-escolares, 

crianças e adultos que não leem, não escrevem e para pessoas que não falam. Ideal para 

avaliar crianças com distúrbios do desenvolvimento, deficiência intelectual, afasias ou 

paralisia cerebral (CAPOVILLA e CAPOVILLA, 1997). 

 O TVIP é composto por cento e trinta pranchas com quatro desenhos de linha preta em 

fundo branco, organizados de acordo com um modelo de múltipla escolha. As cinco primeiras 

pranchas correspondem a itens de treino (A a E), seguidos de cento e vinte e cinco pranchas 

de teste (1 a 125). Para a versão brasileira foi necessário uma adaptação na ordenação das 

pranchas com base na análise de itens envolvendo o exame do grau de dificuldade 

apresentado pelas crianças por série (CAPOVILLA e CAPOVILLA, 1997). Para este trabalho 

foi utilizado um critério de interrupção de 7 erros consecutivos, pois a população de 2 e 3 

anos em sua maioria acaba não querendo completar a tarefa até o fim, por cansarem ou se 

distraírem mais facilmente. Como a motivação sempre é um critério importante para execução 

eficaz de um teste escolhemos adotar o critério de interrupção. O tempo médio para aplicação 

variou entre cinco a quinze minutos, dependendo da criança.  

Instrução verbal: 

- “Me mostre qual figura é a boneca”. 

    Figura 22. Prancha A de treino do TVIP. 

 

 Outro instrumento utilizado foi o Teste Infantil de Memória de Trabalho – TIMT 

(DUARTE, 2009): 

 Este teste foi elaborado por (DUARTE, 2009) para avaliação da memória de trabalho, 

possibilitando a manipulação de informações por meio de estímulos verbais e visuais. Foram 

adotados procedimentos para seleção das palavras e figuras a serem utilizadas, com base na 

consulta da lista de Pinheiro (s/d) que avaliou a frequência de ocorrência de palavras na 

língua. A partir disso foram selecionadas palavras dissílabas e de alta frequência na pré-

escola, sendo escolhidas somente palavras que representam figuras concretas. As palavras 

selecionadas para montagem do teste foram: GATO, FACA, CAMA, BOLA, PIPA, BEBÊ, 
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VELA, BOCA e CASA.  

 Duarte (2009) utilizou essa prova a fim de caracterizar o perfil cognitivo de 67 pessoas 

com Síndrome de Down entre as idades de 4 a 45 anos. A memória de trabalho foi avaliada 

pelo teste desenvolvido pela autora, bem como com outros testes já padronizados: Dígitos 

ordem direta e inversa (WECHSLER, 2002) e Corsi ordem direta e inversa (LEZAK, 1995). 

Foram avaliados os componentes de memória de trabalho: alça fonológica e esboço visuo-

espacial. Correlações de Pearson entre todas as provas de memória de trabalho e com testes 

padronizados indicaram correlações positivas entre os instrumentos (DUARTE, 2009). 

  As seguintes provas que compõe esse teste serão descritas a seguir: 

 Antes de iniciar a s tarefas, todas as figuras foram apresentadas aos sujeitos, para 

garantir se as crianças estavam familiarizadas com estas. 

PROVA 1- Memória de Trabalho por Ordem Verbal e Resposta Verbal (Ver-Ver): Nesta 

prova é lida uma sequência de palavras por vez e a criança deve repetir na mesma ordem em 

que ouviu. Inicialmente faz-se a leitura de duas palavras e, conforme o sujeito acerta a 

sequência, novas palavras são introduzidas sendo que o limite é de nove palavras. Tanto a 

instrução quanto a resposta do sujeito durante a tarefa são verbais. 

Exemplo 

1) Instrução verbal: casa- vela 

          Resposta verbal 

2) Instrução verbal: cama-faca-boca 

           Resposta verbal 

Figura 23. Exemplos da prova de Memória de Trabalho por Ordem Verbal e Resposta 
Verbal (Ver-Ver). 

 

PROVA 2- Memória de Trabalho por Ordem Verbal e Resposta Visual: Nesta prova é lida 

uma sequência de palavras por vez e, em seguida, apresenta uma prancha com as figuras 

equivalentes, porém fora de ordem. O objetivo da tarefa é indicar a ordem em que o nome das 

figuras foi dito, apontando para os desenhos. Inicialmente faz-se a leitura de duas palavras e 

conforme o sujeito acerta a sequência, outras são introduzidas, sendo que o limite é de nove 

palavras e figuras. A instrução é verbal, mas a resposta da criança é transmitida com o apoio 

visual. 

 

 

Exemplo 
1) Instrução verbal: pipa - cama 

 
Resposta visual: 
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Figura 24. Prancha de resposta do exemplo, da prova de Memória de Trabalho por 
Ordem Verbal e Resposta Visual (Ver- Vis). 

 

PROVA 3- Memória de Trabalho por Ordem Visual e Resposta Verbal (Vis-Ver): Nesta 

prova é apresentada uma sequência de figuras por vez (uma a uma) e, em seguida, a criança 

fala o nome de todas e na mesma ordem em que foram apresentadas. Inicialmente duas 

figuras são expostas e conforme a criança acerta a sequência, novas figuras são introduzidas, 

sendo que o limite é de nove itens. A exposição dos estímulos é visual, mas a resposta da 

criança é transmitida verbalmente. 

 

 

 

                                                                
 
 
 

 
 

Figura 25. Cartões de instrução do exemplo da prova de Memória de Trabalho por 
Ordem Visual e Resposta Verbal (Vis-Ver). 

 

PROVA 4- Memória de Trabalho por Ordem Visual e Resposta Visual (Vis-Vis): Nesta prova 

é apresentada uma sequência de figuras por vez e, em seguida, é apresentada uma prancha 

com as figuras equivalentes, porém fora de ordem. O objetivo da tarefa é indicar a ordem em 

que as figuras foram mostradas, apontando para os desenhos. Inicialmente faz-se a exposição 

de duas figuras e conforme a criança acerta a sequência, outras são introduzidas, sendo que o 

limite é de nove itens. Tanto a instrução quanto a resposta da criança durante a tarefa são 

visuais. 

 

 

 
 
 
 

Exemplo 
1) Instrução visual: 

Resposta verbal: boca - faca 

Exemplo 
1) Instrução visual: 
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Figura 26. Cartões de instrução e prancha de resposta do exemplo da prova de 
Memória de Trabalho por Ordem Visual e Resposta Visual (Vis-Vis). 

 

PROVA 5- Reconhecimento de Figuras por Ordem Verbal e Resposta Visual (Rec-Ver-Vis): 

Nesta prova é lida uma sequência de palavras por vez e, em seguida, apresenta uma prancha 

com nove figuras embaralhadas. O objetivo da tarefa é indicar quais figuras, entre todas, foi 

falada anteriormente, apontando para os desenhos. Nesta etapa, a criança não precisa mais se 

preocupar com a ordem exposta e sim com o reconhecimento dos desenhos. Inicialmente faz-

se a leitura de duas palavras e conforme a criança reconhece corretamente, outras são 

introduzidas, sendo que o imite é de nove palavras. A instrução é verbal, mas a resposta da 

criança é transmitida com o apoio visual. 

 

 

 

Figura 27. Prancha de resposta da prova de Reconhecimento de Figuras por Ordem 
Verbal e Resposta Visual (Rec-Ver-Vis). 

 

PROVA 6- Memória de Trabalho Visuo-Espacial (Vis-Esp): Nesta prova é apresentada uma 

prancha com nove figuras embaralhadas e, inicialmente, toca em duas delas. A criança precisa 

fazer os mesmos movimentos, na mesma ordem, porém agora ela tem o apoio visual desde o 

início da atividade. Com o decorrer dos acertos tocam-se mais figuras e aumenta a quantidade 

progressivamente, sendo que o limite são nove itens.   

 Resposta visual: 

Exemplo 
1) Instrução verbal: pipa - cama 

Resposta visual: 
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Figura 28. Prancha de resposta da prova de Memória de Trabalho Visuo-Espacial 
(Vis-Esp). 

 

 E por fim, foi utilizada a Escala de Maturidade Mental Colúmbia – EMMC 

(ALVES e DUARTE, 2001): 

 A escala de Maturidade Mental Colúmbia (EMMC) é um instrumento normatizado e 

muito utilizado no Brasil, por ser um dos únicos instrumentos não verbal de avaliação da 

inteligência, que abrange a faixa etária pré-escolar a partir dos 3 anos e 6 meses até 9 anos e 

11 meses de idade. 

 A EMMC fornece um índice da capacidade geral de raciocínio- fator g (PRIMI, 2003), 

avalia especialmente capacidades para discernir as relações entre os vários tipos de símbolos, 

capacidades de formação e utilização de conceitos e grau de maturação do nível de abstração 

pra solução de problemas, capacidades importantes para o desempenho na escola, permitindo 

ainda avaliar possíveis distúrbios do pensamento conceitual.   

 Essa escala é de aplicação individual e de fácil aplicação. Foi desenvolvida para ser 

utilizada, preferencialmente, com crianças que apresentem lesões cerebrais, deficiência 

intelectual, dificuldade de fala e de escuta. Não requer resposta verbal e necessita de uma 

resposta motora mínima, onde a criança deve observar pranchas que contém de 3 a 5 desenhos 

cada e escolher qual desenho é diferente ou não se relaciona aos outros. Para tanto, a criança 

deve descobrir qual a regra subjacente à organização das figuras, lhe permitindo excluir 

apenas uma (ALVES e DUARTE, 2001). 

 A EMMC é constituída por um conjunto de 92 pranchas com desenhos de figuras 

geométricas, pessoas, animais e objetos utilizados no dia a dia, sendo de fácil reconhecimento 

pelas crianças. Os itens (pranchas) são organizados em oito níveis sobrepostos em ordem 

crescente de dificuldade. Cada criança realiza um segmento correspondente ao nível mais 

Exemplo 
1) Instrução e resposta visuo-espaciais: 
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adequado para a sua idade. As crianças de 3 anos e 6 meses até 3 anos e 11 meses 

contemplam o nível A, que corresponde a aplicação de 55 pranchas. Cada prancha contém 

uma série de 3 a 5 desenhos, e sua aplicação média dura de 10 a 15 minutos. 

Figura 29. Prancha de exemplo da Escala de Maturidade Mental Colúmbia. 

 

4.3. Procedimento 

 

 O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e aprovado sob o processo CEP/UPM nº1283/09/2010 e CAAE nº 

0091.0.272.00-10 (Apêndice A). Para seleção dos sujeitos foram feitos contatos com creches 

públicas da cidade de São Paulo convidando-os a participar da pesquisa. Foram conversados 

sobre os objetivos, aspectos éticos do projeto e plano de execução do projeto. A solicitação da 

autorização de participação da instituição na pesquisa foi feita por meio da assinatura do 

Termo de Consentimento à Instituição (Apêndice B), bem como para participação das 

crianças no estudo foram pedidas autorização dos pais ou responsáveis de todos os alunos, por 

meio da assinatura do Termo de Consentimento aos Pais e Responsáveis (Apêndice C). Os 

testes foram aplicados apenas nas crianças que foram autorizadas pelos pais. 

 A BVR da Leiter-R foi aplicada em todas as crianças participante de 2 e 3 anos. Os 

seguintes instrumentos: TIMT, TVIP e EMMC foram aplicados de acordo com a faixa etária 

específica de cada instrumento, o que determinou o número de encontros com cada criança. 

Estas informações estão organizadas na Tabela 10: 

Tabela 10. Faixa etária de aplicação dos testes e número de encontros. 

 

Instrumento Crianças a partir 
dos 2 anos 

Crianças a partir dos 2 
anos e 6 meses 

Crianças a partir dos 
3 anos e 6 meses 

BVR X (N=15) X (N=38) X (N=53) 

EMMC   X (N=28) 

TIMT X (N=11) X (N=18) X (N=27) 

TVIP  X(N=16) X (N=15) 

Número de encontros 2 3 4 
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O tempo de cada encontro está organizado na Tabela 11. 

Tabela 11. Duração aproximada da aplicação de cada teste. 
Instrumento Duração aproximada 

BVR 40 minutos 

EMMC 20 minutos 

TIMT 20 minutos 

TVIP 10 minutos 

  

 A coleta de dados foi realizada nas dependências da creche, durante o período de aula, 

combinado previamente com os responsáveis para não prejudicar as atividades dos alunos. A 

aplicação da BVR da Leiter-R foi realizada pela autora desta pesquisa em grande parte, com o 

auxílio de uma psicóloga em algumas etapas da coleta. Os instrumentos restantes foram 

aplicados pela autora desta pesquisa e por uma graduanda em psicologia (em algumas etapas 

da coleta), que se disponibilizou e foi previamente treinada para aplicação. 

 Após o término da coleta em cada instituição, foram realizadas breves análise do 

desempenho geral dos alunos que participaram da pesquisa, e elaborado um relatório de 

devolutiva para cada instituição com as informações sobre os instrumentos utilizados e 

desempenho geral dos alunos nas tarefas realizadas. 

 Para verificar a homogeneidade das variâncias foram realizadas análises descritivas 

com o teste de Kolmogorov-Smirnov e com o teste de Levene. Para análise das médias do 

desempenho das crianças por idade em todos os testes foram realizadas análises descritivas 

das médias entre grupos de idade. 

 Para avaliar a fidedignidade do instrumento, foram calculados o coeficiente de 

fidedignidade de Spearman-Brown  pelo Método das Metades e  consistência interna por pelo 

coeficiente de Alfa de Cronbach. 

 Com objetivo de verificar evidências de validade foram conduzidas análises de 

mudanças ao longo do desenvolvimento por meio de estatísticas descritivas e ANOVA a fim 

de verificar o aumento dos escores conforme progressão da idade. Além disso, foram 

conduzidas análises post hoc por pares de Bonferroni, com o objetivo de observar onde se se 

encontram as diferenças. Os resultados de testes consistentes com tendências do 

desenvolvimento bem estabelecidas entre faixas etárias costumam ser vistos como evidências 

de validade dos escores, pois na maioria dos testes de habilidades o desempenho das crianças 
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mostra tipicamente uma tendência ascendente em idades cronológicas sucessivas (URBINA, 

2007).  Para verificar evidências de validade por padrões de convergência e de divergência 

foram conduzidas análise de Correlação de Pearson dos escores obtidos na BVR da Leiter-R 

com os escores obtidos na EMMC, no TIMT e no TVIP. Além disso, foi verificada por 

análises estatísticas a variância para critério externo, como gênero e tempo de escolarização 

dos pais. 

 Para análise quantitativa dos resultados foi utilizado o programa SPSS
®

 18. for 

Windows (SPSS Inc). O nível de significância adotado foi de 5% para todos os testes. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Dados gerais da amostra 

 

 Foram realizadas análises do desempenho das crianças em todos os subtestes da BVR 

da Leiter R, abaixo serão descritos o desempenho nos subtestes e as análises realizadas. Os 

resultados são analisados com estatísticas paramétricas em função dos valores de 

Kolmogorov-Smirnov Z obtidos estarem acima de 0,05, indicando normalidade da distribuição 

dos dados. 

 A Tabela 12 apresenta as estatísticas descritivas, como média, desvio padrão, mínimo 

e máximo em relação ao desempenho com pontuação bruta de toda a amostra nos seguintes 

testes: Escala de Maturidade Mental Colúmbia (EMMC), Teste Infantil de Memória de 

Trabalho (TIMT), Teste de Vocabulário por Imagem Peabody (TVIP), na Bateria de 

Visualização e Raciocínio da Leiter-R (BVR). A Tabela 13 apresenta as estatísticas 

descritivas, em relação ao desempenho com pontuação bruta das crianças de 2 anos e a Tabela 

14 apresenta as estatísticas descritivas em relação ao desempenho com pontuação bruta, das 

crianças de 3 anos de idade para os mesmos testes.  

  

Tabela 12. Estatísticas descritivas do desempenho da amostra geral nos seguintes 
instrumentos: EMMC, TIMT, TVIP e total da BVR da Leiter-R. 

Amostra geral 

 N Média DP Mín. Máx. Itens % 

EMMC 37 23,95 6,48 12 37 55 43,54% 

TIMT 56 5,27 2,72 0 12 48 10,97% 

TVIP 31 24,39 11,31 4 50 125 19,51% 

BVR  99 72,37 23,60 4 117 221 32,58% 

  

 Na análise da amostra geral foi observado cerca de 43% de acerto na EMMC, com 

pontuação média de 26,13 pontos. Já no TIMT, foi observado que os participantes acertaram 

cerca de 5 itens, representando uma porcentagem de acerto no teste de 11%. No TVIP as 

crianças acertaram em média 24 itens, o que corresponde a aproximadamente 18% dos itens 

que compõem o teste. Por fim, os resultados dos participantes na BVR da Leiter-R indicam 

pontuação média de 72,37 pontos, com variação de 4 a 117 itens respondidos corretamente, 

correspondendo a 32,58% de questões respondidas corretamente.  
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Tabela 13. Estatísticas descritivas do desempenho de crianças de 2 anos nos seguintes 
instrumentos: EMMC, TIMT, TVIP e total da BVR da Leiter-R. 

2 anos 

 N Média DP Mín. Máx. Itens % 

EMMC 7 19,86 3,02 16 25 55 36,10% 

TIMT 25 4,04 1,85 0 8 48 8,41% 

TVIP 12 18,67 7,78 7 31 125 14,93% 

BVR  42 58,76 24,61 4 93 221 26,58% 

 

 Mesmo não sendo validado para crianças menores que 3 anos e 6 meses, foi aplicada a 

EMMC em 7 crianças de 2 anos, com o objetivo de comparar os resultados brutos com o 

desempenho bruto na BVR da Leiter-R. Por ser um instrumento não verbal que avalia a 

capacidade mental, não houve dificuldades em aplica-la em crianças mais novas. A maioria 

das crianças entendiam as instruções e respondiam o teste adequadamente. Com isso, os 

resultados mostram que crianças de 2 anos tiveram uma porcentagem de 36% de acerto na 

EMMC, com média de pontuação de 19 itens corretos, obtendo um mínimo de 16 itens 

corretos e o máximo de 25 itens corretos. 

 No TIMT, os resultados indicaram que os participantes com 2 anos de idade 

recordaram em média 4 sequencias dentre as 6 Provas que compõe o TIMT, de total de 48 

itens de sequencias ao todo. Assim crianças de 2 anos tiveram um desempenho de cerca de 

8,5% nesta prova que avalia a habilidade de memória de trabalho. Já no TVIP as crianças de 2 

anos tiveram uma média de acerto de 18 itens reconhecidos corretamente, caracterizando um 

desempenho total de 15% em uma prova que avalia o vocabulário receptivo. Na BVR da 

Leiter-R crianças de 2 anos tiveram um desempenho total de 26%, obtendo uma pontuação 

média de acerto de 58 itens em um total de 221 itens, onde o mínimo de pontos foi de 4 itens 

corretos e o máximo foi de 93. 

Tabela 14. Estatísticas descritivas do desempenho de crianças de 3 anos nos seguintes 
instrumentos: EMMC, TIMT, TVIP e total da BVR da Leiter-R. 

3 anos 

 N Média DP Mín. Máx. Itens % 

EMMC 30 24,90 6,73 12 37 55 45,27% 

TIMT 31 6,26 2,92 0 12 48 13,04% 

TVIP 19 28,00 11,86 4 50 125 22,40% 

BVR  57 82,40 17,01 47 117 221 37,28% 
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 Já as crianças de 3 anos tiveram um desempenho de 45% na EMMC, com média de 24 

itens de acerto. No TIMT a porcentagem de acertos foi de 13% com média de 6 sequencias 

recordadas corretamente, variando em número de palavras em cada sequencia, no total de 48 

itens divididos nas 6 Provas. Na avaliação do vocabulário receptivo, as crianças de 3 anos 

obtiveram desempenho de 22%, reconhecendo e associando corretamente cerca de 28 itens do 

TVIP. Já na avaliação não verbal de inteligência, pela BVR da Leiter-R, as crianças de 3 anos 

obtiveram o desempenho total de 37%, pontuando corretamente em média, 82 itens de um 

total de 221, que compões a BVR inteira.  

 Analisando os resultados, foi possível observar um aumento progressivo na média e na 

porcentagem em relação ao desempenho das crianças de 3 anos em relação às crianças de 2 

anos para avaliação das habilidades de memória de trabalho, vocabulário receptivo e 

inteligência não verbal, avaliados pelos testes TIMT, TVIP, EMMC e BVR da Leiter-R. 

 No manual não são apresentadas as porcentagens de acertos da amostra, bem como 

não disponibilizaram a pontuação bruta da amostra. Desta forma, não é possível comparar a 

porcentagem de acertos no teste das crianças brasileiras e americanas. Assim, não há base 

para comparação de análise da porcentagem de acertos na BVR da Leiter-R em relação ao que 

é esperado para idade. No estudo de Mecca (2010), também não foi realizado este tipo de 

análise. Não foram encontrados estudos nacionais com a Leiter-R com essa faixa etária, a fim 

de obter parâmetro de comparação em relação à porcentagem de acertos de crianças de 2 e 3 

anos na BVR da Leiter-R. No entanto, o aumento progressivo em relação à idade, encontra-se 

de acordo com a literatura sobre tendências do aumento do desempenho de acordo com o 

aumento da idade, tendência do desenvolvimento. 

 As tabelas a seguir apresentarão as estatísticas descritivas de acordo com a pontuação 

bruta da amostra nos 7 subtestes que compreendem a idade de 2-5 anos da BVR da Leiter-R: 

Figura Fundo (FF), Formas Completas (FC), Pareamento (PA), Sequencias (SE), Padrões 

Repetidos (PR), Contexto da Figura (CF) e Classificação (CL). A Tabela 15 apresenta o 

desempenho da amostra geral, já a Tabela 16 apresenta o desempenho das crianças de 2 anos 

e a Tabela 17 apresenta o desempenho das crianças de 3 anos nos subtestes da BVR da Leiter-

R. 
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Tabela 15. Estatísticas descritivas da amostra geral nos subtestes da BVR da Leiter-R. 
Amostra geral 

Subtestes N Média DP Mín. Máx. Itens % 

Figura Fundo 105 7,68 2,55 0 17 31 24,77% 

Formas Completas 104 13,35 4,35 2 23 36 37,08% 

Pareamento 104 20,17 8,24 0 31 35 57,62% 

Sequencias 104 6,04 3,48 0 14 47 12,85% 

Padrões Repetidos 104 5,01 3,34 0 12 27 18,55% 

Contexto da Figura 103 9,01 4,89 0 21 25 36,04% 

Classificação 100 10,68 4,88 0 18 20 53,40% 

 

Na análise descritiva do desempenho da amostra geral, pode ser observado que os 

melhores desempenhos foram nos subtestes Pareamento (PA) e Classificação (CL) com 

57,62% e 53,40% de acerto, respectivamente. Segundo Papalia, Olds e Feldman (2009), as 

habilidades que subsidiam estes testes como formar conceitos e categorizar são habilidades 

mais simples e básicas, desenvolvidas, geralmente na idade de 1 ano e 6 meses a 2 anos e 6 

meses. O desempenho das crianças de 2 e 3 anos nos subtestes da BVR da Leiter-R que 

avaliam essas tarefas é de mais que a metade de acertos, ou seja, esses resultados indicam que 

o desempenho de crianças de 2 e 3 anos de idade nas tarefas que avaliam estas habilidades 

abordadas nos 2 subtestes citados estão de acordo com a literatura sobre o desenvolvimento 

das habilidades. 

No estudo de Mecca (2010), os melhores desempenhos em crianças de 3 a 6 anos 

foram nos mesmos subtestes Pareamento (PA) com 77% de acertos e no Classificação com 

74% de acertos. Estes resultados sugerem também que o desenvolvimento dessas habilidades 

segue um padrão de desenvolvimento interdependente, já que a média de acertos com crianças 

mais velhas é maior que em crianças mais novas nos dois subtestes. Em crianças de 4 a 6 anos 

as crianças já acertam cerca de 70% dos itens destes subtestes. 

 Os desempenhos mais baixos foram observados nos subtestes Sequencias (SE) e 

Padrões Repetidos (PR) com 12,85% e 18,55%, respectivamente. Estes subtestes envolvem 

tarefas que exigem habilidades mais complexas como habilidade visuo perceptiva, 

descriminação, correspondência entre estímulos visuo perceptivos sem qualquer recurso à 

memória, bem como raciocínio indutivo para a capacidade de fazer progressões lógicas 

sequenciais. No estudo de Mecca (2010) as menores porcentagens de acertos também foram 
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para estes dois subtestes com 17% no subteste Sequencias (SE) e 34% no subteste Padrões 

Repetidos (PR).  

 

Tabela 16. Estatísticas descritivas nos subtestes da BVR da Leiter-R referente aos 2 anos de 
idade. 

 

Na análise descritiva do desempenho das crianças de 2 anos, foi observado que os 

melhores desempenhos foram nos subtestes Pareamento (PA) com 45,60% de acerto e no 

subteste Classificação (CL) com 41,15% de acerto. Já os desempenhos mais baixos foram nos 

subtestes Sequencias (SE) e Padrões Repetidos (PR) com 9,27% e 15,22%, respectivamente. 

 
Tabela 17. Estatísticas descritivas nos subtestes da BVR da Leiter-R referente aos 3 anos de 
idade. 

3 anos 

Subtestes N Média DP Mín. Máx. Itens % 

Figura Fundo 58 8,60 2,63 4 17 31 27,74% 

Formas Completas 58 14,83 3,95 5 23 36 41,19% 

Pareamento 58 23,52 5,28 2 31 35 67,20% 

Sequencias 57 7,42 2,47 0 13 47 15,78% 

Padrões Repetidos 57 5,75 2,90 0 12 27 21,29% 

Contexto da Figura 57 9,98 4,61 3 21 25 39,92% 

Classificação 57 12,53 3,45 0 18 20 62,65% 

 

Na análise descritiva do desempenho das crianças de 3 anos, foi observado que os 

melhores desempenhos nos subtestes da BVR da Leiter-R também foram nos subtestes 

2 anos 

Subtestes N Média DP Mín. Máx. Itens % 

Figura Fundo 47 6,53 1,94 0 11 31 21,06% 

Formas Completas 46 11,48 4,13 2 19 36 31,88% 

Pareamento 46 15,96 9,36 0 30 35 45,60% 

Sequencias 47 4,36 3,80 0 14 47 9,27% 

Padrões Repetidos 47 4,11 3,63 0 12 27 15,22% 

Contexto da Figura 46 7,80 4,99 0 21 25 31,20% 

Classificação 43 8,23 5,43 0 15 20 41,15% 
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Pareamento (PA) com 67,20% de acerto, e no subteste Classificação (CL) com 62,65% de 

acerto. Os desempenhos mais baixos também foram nos subtestes Sequencias (SE) e Padrões 

Repetidos (PR) com 15,78% e 21,29%, respectivamente. 

A análise da porcentagem do desempenho aos 2 e 3 anos de idade nos subtestes da 

BVR da Leiter-R, pode indicar que as tarefas de alguns subtestes são mais fáceis, há subtestes 

com nível de dificuldade intermediários e outros mais difíceis. Os subtestes mais fáceis, onde 

a maioria das crianças teve maior pontuação foi o Subteste Pareamento (PA) e Classificação 

(CL), os subtestes de nível intermediário são Formas Completas (FC) e Contexto da Figura 

(CF) e os subtestes mais difíceis foram Sequencias (SE) e Padrões Repetidos (PR).  

 Há uma variação no número de sujeitos que foram avaliados por cada instrumento. 

Isso ocorreu devido à variação da idade inicial que cada instrumento avalia, por exemplo, a 

Escala de Maturidade Mental Colúmbia avalia crianças a partir dos 3 anos e 6 meses. A 

variação do número de sujeitos nos subtestes da BVR da Leiter-R, foi devido fatores de 

intercorrências naturais como questões de faltas sucessivas nos dias de coleta, licença por 

doença ou questões comportamentais, como recusa a responder o teste, que impediram 

algumas crianças de responder todos os itens de todos subtestes. 

  

               5.2. Evidências de fidedignidade  

 

              A fim de avaliar a fidedignidade do instrumento, foram calculados o coeficiente de 

Alfa de Cronbach e o coeficiente de Spearman-Brown. O coeficiente de Alfa reflete a 

correlação entre o desempenho em todos os itens de um teste. A Tabela 18 descreve os 

valores de Alfa de Cronbach na amostra geral. 

Tabela 18: Valores de Alfa de Cronbach dos subtestes da Leiter-R em relação à amostra geral, 
aos 2 e 3 anos em comparação com os dados da amostra americana. 

Subtestes Amostra 
geral 

2 anos 3 anos Versão original 
2 anos 

Versão original 
3 anos 

N 107 49 58 181 187 

Figura Fundo 0,76 0,66* 0,76 0,74 0,73 
Formas Completas 0,85 0,84 0,82 0,92 0,87 

Pareamento 0,95 0,96 0,91 0,94 0,92 
Sequencias 0,84 0,89 0,66* 0,71 0,66* 

Padrões Repetidos 0,83 0,87 0,77 0,83 0,75 
Contexto da 

Figura 
0,89 0,90 0,87 0,89 0,91 

Classificação 0,90 0,93 0,81 0,89 0,85 
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Os coeficientes de Alfa de Cronbach para todos os subtestes, na amostra geral, 

apresentam valores adequados, segundo Nunnaly (1978), pois, o valor de 0,70 indica um 

coeficiente de estabilidade aceitável. Critérios menos rigorosos são por vezes utilizados na 

literatura. Com base no critério de estabilidade interna de Nunnaly (1978), o coeficiente de 

Alfa de Cronbach para a idade de 2 anos encontra-se acima de 0,70, em quase todos os 

subtestes, com excessão do subteste Figura Fundo (FF), que apresentou um valor no limite 

abaixo do valor mínimo aceitável, indicando baixa consistência interna dos itens. Porém, de 

acordo com o critério do CFP (valor mínimo de 0,60), este valor pode indicar um nível 

aceitável para consistência interna. A maioria dos valores encontrados neste estudo está 

próximos e acima dos valores encontrados na versão original para a faixa etária de 2 anos, 

segundo Manual (ROID e MILLER, 1997).  

 O coeficiente de Alfa de Cronbach encontrados nos subtestes da BVR da Leiter-R para 

a faixa etária de 3 anos também se encontram acima do critério mínimo estabelecido para boa 

consistência interna, com exceção do Subteste Sequencias (SE) que obteve um coeficiente de 

Alfa de Cronbach de 0,66. Porém, este valor para o coeficiente de Alfa de Cronbach deste 

subteste foi exatamente o mesmo da versão original da Leiter-R para a faixa etária de 3 anos, 

segundo manual (ROID e MILLER, 1997). Critérios menos rigorosos, estabelecem um limite 

de 0,60, aceitando o valor encontrado como boa consistência interna nos itens do subteste. 

No estudo de Mecca (2010) os coeficientes de Alfa de Cronbach encontrados para a 

faixa etária de 3 anos, variaram de 0,51 a 0,86, onde o valor mais baixo (0,51) foi do subteste 

Sequencias. Observa-se então que, com exceção do subteste Sequencias, os coeficientes 

encontrados estão próximos aos coeficientes encontrados neste estudo, indicando coerência 

entre os coeficientes de Alfa em diferentes amostras nessa faixa etária. A ser considerado que 

o número de sujeitos na faixa etária do estudo de Mecca foi menor que o deste estudo. 

 Ainda no estudo de Mecca (2010), a consistência interna dos subtestes para crianças 

mais velhas, na maioria dos subtestes mostra-se acima do critério limite, indicando boa 

consistência interna para faixas etárias maiores, o que indica boa consistência interna para a 

faixa etária dos 2 aos 6 anos de idade. 

             Outra medida de fidedignidade analisada foi o coeficiente de Spearman Brown pelo 

Método das Metades. Esta análise apresenta as correlações entre os dois escores originados 

pela divisão pela metade do teste. A Tabela 19 mostra os coeficientes de Spearman Brown: 
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      Tabela 19. Método das Metades para cada subteste da BVR da Leiter-R. 
Subteste Coeficiente de Spearman Brown 

 Figura Fundo 0,80 

Formas Completas 0,87 

Pareamento 0,97 

Sequencias 0,92 

Padrões Repetidos 0,94 

Contexto da Figura 0,92 

Classificação 0,93 

  

 Como observado na tabela apresentada, os Coeficientes de Spearman Brown obtidos 

mostraram-se adequados, apresentando valores acima de 0,69. Uma vez que quanto mais alto 

o valor do coeficiente de Spearman Brown, maior é a homogeneidade dos itens que o 

compõem (URBINA, 2007), os dados encontrados indicam que boa homogeneidade dos itens 

já que o menor valor encontrado foi igual a 0,80.  

 Os valores obtidos pelo Coeficiente de Spearman Brown foram maiores em relação ao 

Coeficiente de Alfa de Cronbach em todos os subtestes. Segundo Sisto, Noronha e Santos 

(2006), estes dados podem ser observados em outros instrumentos não verbais de inteligência. 

 O estudo com a população americana, descrito no manual da Leiter-R não realizou 

análise do coeficiente de Spearman Brown para comparação. Porém, os índices encontrados 

neste estudo vão de encontro com os achados de Mecca (2010) que apresentou índices 

similares para Alfa de Cronbach e Spearman Brown da BVR da Leiter-R em crianças mais 

velhas. 

 As análises realizadas indicam a estimativa de possíveis fontes de erro na mensuração 

e seu grau de influencia em um teste. Com isso, os resultados indicam que os subtestes da 

BVR da Leiter-R para crianças de 2 a 3 anos de idade apresentou índices favoráveis de 

homogeneidade dos itens em relação ao construto avaliado. Portanto em relação aos 

resultados da fidedignidade da BRV da Leiter-R pode-se observar índices apropriados da 

precisão do instrumento para a faixa etária estudada. 

 

 5.3. Evidências de Validade 

 

 Para análise do desempenho entre os grupos etários, os dados foram divididos em 

grupos organizados por idades contabilizadas em meses. Este critério foi adotado 
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diferentemente do manual da Leiter-R em sua versão original, onde as idades foram divididas 

de 3 em 3 meses. Neste estudo, os participantes foram divididos em 4 grupos etários, 

divididos de 6 em 6 meses, devido ao número reduzido de sujeitos, tal como apresentados na 

Tabela 20.  

 

Tabela 20. Organização dos grupos etários para análise descritiva. 
Grupos Idade em meses Correspondência em anos e meses 

1 24 a 30 meses 2 anos a 2 anos e 6 meses 

2 31 a 36 meses 2 anos e 7 meses a 3 anos 

3 37 a 42 meses 3 anos e 1 mês a 3 anos  e 6 meses 

4 43 a 48 meses 3 anos e 7 meses a 4 anos 

 

 As estatísticas descritivas e análises inferenciais foram realizadas com base nos pontos 

brutos totais do desempenho em todos os instrumentos. A Tabela 21 apresenta as estatísticas 

descritivas do desempenho dos grupos etários em todos os instrumentos.  

 

Tabela 21. Análises descritivas do desempenho por grupos etários nos instrumentos. 
Teste Grupos N Média DP Mín. Máx. Post hoc 

EMMC 2 9 19,89 2,66 16 25  
2 = 3< 4 

 
3 13 23,85 6,64 12 35 
4 15 26,47 6,98 12 37 

Total 37 23,95 6,48 12 37 
TIMT 1 11 3,36 1,74 0 7  

1=2<3<4 
 

2 18 4,83 1,97 1 9 
3 22 6,32 2,91 2 12 
4 5 6,40 3,78 0 9 

Total 56 5,27 2,72 0 12 
TVIP 2 16 18,94 8,38 4 31  

2<3<4 3 10 27,60 9,37 11 39 
4 5 35,40 14,22 18 50 

Total 31 24,39 11,31 4 50 
BVR 

 (Leiter-R) 
1 11 44,90 24,08 20 82  

1<2<3< 4 2 36 64,97 22,46 4 94 
3 35 78,48 15,59 47 117 
4 17 93,23 15,53 58 113 

Total 99 72,37 23,59 4 117 
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 Observa-se que a média na pontuação bruta total obtida em todos os instrumentos, 

aumenta conforme a progressão da idade. Este dado corresponde a tendências do 

desenvolvimento, ou seja, as habilidades exigidas pelos instrumentos aumentam conforme o 

desenvolvimento da criança. Na EMMC e no TVIP não foram apresentados os dados do 

grupo 1, pois não atingiram número suficiente para análise devido à faixa etária de aplicação 

dos instrumentos. No TVIP a partir dos 2 anos e 6 meses e na EMMC a partir dos 3 anos e 6 

meses.  

 Foram realizadas análises estatísticas a fim de verificar se as diferenças observadas 

entre as idades apresentam significância. ANOVA dos escores totais da EMMC indicam 

diferenças significativas entre os grupos (F[2,36] = 3,260; p=0,050). Como visto, não foi 

possível aplicar a EMMC para as crianças do grupo 1, pois é um instrumento para ser 

aplicado a partir dos 3 anos e 6 meses. Não há informações sobre a progressão do 

desempenho de acordo com a idade nos estudos de validação brasileira da EMMC (ALVES, 

1998). No estudo de Mecca (2010) foi observado que a média na pontuação obtida na EMMC 

reflete tendências de progressão de acordo com a idade. 

As análises dos escores totais do TIMT indicaram diferenças significativas entre os 

grupos (F[3,55] = 3,850; p=0,015). No estudo de elaboração do TIMT de Duarte (2009), o 

desempenho por idade não foi analisado, devido ao objetivo do estudo que foi comparar o 

desempenho no TIMT em crianças e adolescentes com Síndrome de Down e grupo controle, 

os sujeitos foram pareados por QI e não por idade, por se tratar de uma amostra clínica. Porém 

na análise por grupos, foi observada diferença significativa entre os dois grupos em certas 

provas do TIMT. Duarte encontrou índices de correlação entre o TIMT com provas de 

memória de trabalho já padronizadas como Corsi e Dígitos.  

No TVIP análise dos escores totais indica diferenças significativas entre os grupos por 

idade (F[2,30] = 6,249; p=0,006). Como visto, não foi possível utilizar o TVIP em crianças do 

grupo 1, por ser um instrumento utilizado a partir dos 2 anos e 6 meses. Estes resultados 

corroboram com os achados de Capovilla e Capovilla (1997) onde análise de pares por 

Bonferroni indicaram que crianças do maternal tiveram desempenho significantemente 

inferior ao das crianças dos níveis Pré 1, 2 e 3; as crianças do Pré 2 foram inferiores aos das 

crianças do Pré 3.  

 ANOVA dos escores brutos totais da BVR da Leiter-R, mostraram diferenças entre os 

grupos por idade (F[3,98] =16,878; p<0,001). Análises post hoc LSD indica que a pontuação 

das crianças aumentou em função da idade. Desta forma, as crianças pertencentes ao grupo 1 

correspondente a faixa etária de 2 anos a 2 anos e 6 meses, pontuaram menos do que as 
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crianças de 2 anos e 7 meses a 2 anos e 11 meses, pertencentes ao grupo 2. Bem como 

crianças do grupo 2 pontuaram menos que o grupo 3 e que o grupo 3 pontuou menos que o 

grupo 4.  

 Estes dados mostram que a BVR da Leiter-R discriminou as idades de seis em seis 

meses na faixa etária dos 2 aos 3 anos. Este resultado indica bom critério de validade por 

tendência do desenvolvimento indicando bons parâmetros psicométricos da BVR da Leiter-R 

pela pontuação bruta total. 

 A fim de verificar diferenças de idades nos 7 subtestes da BVR da Leiter-R, ANOVAs 

foram conduzidas comparando o desempenho dos 3 grupos de participantes em função da 

idade. A Tabela 22 apresenta os valores médios de acerto em cada um dos subtestes as 4 

faixas etárias analisadas. 

 
Tabela 22. Análise descritiva de grupo por idade nos subtestes da BVR da Leiter-R. 

Subteste Grupo N Média DP Mín. Máx. Post hoc 

Figura Fundo 1 15 5,73 1,33 3 8  

 

1<2<3<4 

2 37 7,16 2,11 0 11 

3 35 7,86 2,69 4 17 

4 18 10,00 2,22 6 13 

Total 105 7,68 2,55 0 17 

Formas 

Completas 

1 14 9,00 3,30 3 14  

 

1<2=3<4 

2 37 12,68 3,96 2 19 

3 35 13,26 3,43 5 22 

4 18 18,28 2,67 13 23 

Total 104 13,35 4,35 2 23 

Pareamento 1 14 11,79 9,84 0 30  

 

1<2<3<4 

2 37 18,11 8,28 0 30 

3 35 23,06 4,24 12 31 

4 18 25,33 6,63 2 31 

Total 104 20,17 8,24 0 31 

Sequencias 1 14 3,21 3,82 0 10  

 

1<2<3<4 

2 38 5,26 3,73 0 14 

3 35 7,31 2,75 0 12 
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 Para análise dos subtestes da BVR da Leiter-R, ANOVA revelou diferenças 

estatisticamente significantes entre as faixas etárias em todos os subteste. No subteste Figura 

Fundo foi encontrada diferença significativa entre os grupos (F[3,104] = 10,744; p=0,001). 

Demonstrando que o grupo 1 pontuou menos que os outros 3 grupos, o grupo 2 acertou menos 

que os participantes dos grupos 3 e 4 e, por fim, o grupo 3 pontuou menos que o grupo 4. 

Esses resultados indicam que as habilidades exigidas para execução das tarefas desse subteste, 

tais como discriminação, reconhecimento e retenção visual, variaram em crianças de 6 em 6 

meses dos 2 anos aos 3 anos e 11 meses. No estudo de Mecca (2010) também foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas para este subteste entre todas as idades. 

 Já no subteste Formas Completas, foi encontrada diferença significativa entre as 

idades (F[3,103] = 19,482; p=0,001). Isso sugere que para execução desta tarefa a habilidade de 

raciocínio dedutivo e habilidade para síntese de peças fragmentadas para reconhecimento do 

todo, encontra-se estável entre as idades de 2 anos e 6 meses até 3 anos e 6 meses. Já o grupo 

3, de 3 anos a 3 anos e 6 meses obteve desempenho significativamente diferente do grupo 4 

de crianças com dos 3 anos e 7 meses até 3 anos e 11 meses. O estudo de Mecca (2010) 

4 17 7,47 1,97 5 13 

Total 104 6,04 3,48 0 14 

Padrões 

Repetidos 

1 14 2,36 3,50 0 10  
 
 
1<2=3=4 

2 38 4,74 3,46 0 12 

3 35 5,89 2,79 0 12 

4 17 6,00 2,91 0 12 

Total 104 5,01 3,34 0 12 

Contexto da 

Figura 

1 13 6,08 4,57 1 19  

 

1=2=3<4  

2 38 8,34 4,73 0 21 

3 35 8,89 4,02 3 19 

4 17 13,00 5,03 5 21 

Total 103 9,01 4,89 0 21 

Classificação 1 12 6,50 5,26 0 14  

 

1=2<3=4 

 

2 36 9,22 5,17 0 15 

3 35 12,23 3,58 0 18 

4 17 13,53 3,30 7 18 

Total 100 10,68 4,88 0 18 
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indicou que não houve diferenças significantes entre as idades de 3 e 4 anos (p=0,083) e 5 e 6 

anos (p=1,000) no subteste Formas Completas. 

ANOVA revelou diferença significativa entre os grupos de participantes no subtestes 

Pareamento (F[3,103] = 12,519; p=0,001) e no de Sequencias (F[3,103] = 7,357; p=0,001). Ou 

seja, para execução da tarefa destes subtestes como habilidade de discriminação e habilidade 

visuo-perceptiva, apresenta um desenvolvimento progressivo, variando de 6 em 6 meses nas 

faixas etárias de 2 e 3 anos. 

 Já no subteste Padrões Repetidos foram encontradas diferenças entre os grupos (F[3,103] 

=4,809; p=0,004). Desta forma, tais resultados sugerem aumento significativo de crianças 

com 2 anos e meio a três anos (grupo 2), mas com certa estabilidade a partir dos 3 anos neste 

tipo de tarefa. O estudo de Mecca (2010) indicou que para este subteste não houve diferenças 

significantes entre as idades de 3 e 4 anos (p=0,085) e 5 e 6 anos (p=1,000). 

 No subteste Contexto da Figura foi encontrada diferença significativa entre as idades 

(F[3,102] = 6,473; p=0,001). Este resultado sugere que para esta tarefa esta habilidade 

apresentou um desenvolvimento mais significativo a partir dos 3 anos e meio. E por fim, no 

subteste Classificação também foi encontrado efeito principal de diferença entre os grupos em 

função da idade (F[3,99] = 8,772; p=0,001), indicando que a diferença encontra-se entre os 

grupos 2 e 3. 

 Como observado, foram verificadas diferenças significativas em relação ao critério de 

mudanças do desenvolvimento nos subtestes: Figura Fundo, Completar Figuras, Pareamento, 

Padrões Repetidos, Sequencias, Contexto da Figura e Classificação da Bateria de 

Visualização e Raciocínio da Leiter-R em função da idade. Sob a característica de que as 

funções cognitivas exigidas pelas tarefas aumentam de acordo com a progressão da idade, são 

passíveis de serem discriminadas entre grupos determinados, como faixa etária. Isso indica 

que habilidades relacionadas ao fator de visualização e raciocínio se desenvolvem em 

processos sequenciais, que podem ser verificados com o aumento do desempenho conforme 

progressão da idade e maturação de estruturas e funcionamento cerebral. 

 Considerando o número de sujeitos que participaram da amostra, os subtestes que 

apresentaram boa discriminação por idades, pelo critério de 6 em 6 meses foram os subtestes 

Figura Fundo, Pareamento e Sequencias.  

 O padrão de desenvolvimento por idade observado nos resultados do desempenho nos 

subtestes da BVR da Leiter-R corrobora com a versão americana que em suas sucessivas 

revisões, seus parâmetros psicométricos foram adaptados de acordo com recomendações de 

validade por critério como a sensibilidade por tendências por idade (ROID e MILLER, 1997). 
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 5.4. Análise por diferença de gênero 

 

 No que tange a estudos sobre a inteligência, é de grande importância verificar a se 

existem diferenças em habilidades especificas em relação à diferença de gêneros, já que esta é 

uma variável relevante (FLOREZ-MENDOZA, 2010). Portanto, para comparação do 

desempenho nos instrumentos entre meninos e meninas foi realizado teste t para amostras 

independentes. A Tabela 23 apresenta os valores obtidos por meninos e meninas nos 4 testes.  

 
Tabela 23: Estatísticas descritivas do desempenho nos testes em relação ao gênero. 

Testes Gênero N Média DP Média do 
erro padrão 

t p 

EMMC 
Menino 18 23,17 7,00 1,64 

0,707 0,485 
Menina 19 24,68 6,05 1,38 

TIMT 
Menino 34 5,00 2,57 0,44 

0,915 0,364 
Menina 22 5,68 2,95 0,62 

TVIP 
Menino 19 25,05 12,36 2,83 

0,406 0,687 
Menina 12 23,33 9,83 2,84 

BVR 

(Leiter-R) 

Menino 49 75,00 22,34 3,19 
1,097 0,275 

Menina 50 69,80 24,72 3,49 

  

 Teste t de Student por amostras independentes indicam não haver diferença 

significativa entre o desempenho entre os dois grupos para nenhum dos testes.  

 Análise de diferença entre gênero para a EMMC não apresentou diferença 

estatisticamente significativas na avaliação não verbal da capacidade mental de crianças de 2 

e 3 anos de idade. Análise do TIMT, também não demonstrou diferenças estatisticamente 

significativas de gênero no desempenho de tarefas que buscaram avaliar a capacidade da 

memória de trabalho de crianças de 2 e 3 anos de idade.   

 Como pode ser observado também não foram encontradas diferenças significativas em 

relação ao gênero para a avaliação do vocabulário receptivo pelo TVIP em crianças de 2 e 3 

anos. O estudo de Ferracini, Capovilla, Dias e Capovilla (2006) avaliou o vocabulário 

expressivo e receptivo na educação infantil. Análises sobre o efeito do gênero sobre o 

desempenho no TVIP não revelou efeito significativo, sugerindo que meninos e meninas 

tendem a apresentar desempenhos semelhantes no teste. 
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 Análise sobre o efeito do gênero na BVR da Leiter-R também não mostrou diferenças 

significativas. Estes dados vão de encontro ao estudo de Mecca (2010) que não encontrou 

diferenças de gênero entre no QI Estimado e no QI Total da BVR da Leiter-R dentre a faixa 

etária de 3 a 5 anos. O estudo de Galsworthy et al. (2001) avaliou 3.000 pares de gêmeos de 2 

anos de idade para verificar origens genéticas e ambientais das diferenças de gênero nas 

capacidades cognitivas verbais e não verbais. Para medida verbal meninos apresentaram 

maior herdabilidade do que meninas. A correlação entre pares de gêmeos foi 

significativamente menor para gêmeos do sexo oposto do que para gêmeos do mesmo sexo 

não idênticos. Esse dado indica que as diferenças individuais na capacidade verbal incluem 

alguns fatores específicos do gênero. Concluindo que as influências genéticas e ambientais 

são diferentes para meninos e meninas para o desenvolvimento verbal, mas não para o 

desenvolvimento não verbal.  

 Devido a Leiter-R ser um instrumento não verbal, livre de variáveis culturais, as 

extensas revisões foram realizadas a fim de garantir a ausência de diferenciação de gênero 

(ROID e MILLER, 1997), portanto estes dados corroboram com a última versão revisada da 

Leiter-R. 

 A fim de verificar diferença de gêneros nos 7 subtestes da BVR da Leiter-R, teste t de 

Student foi conduzido.  A Tabela 24 mostra que os resultados não apresentam diferenças 

significativas entre gêneros para nenhum dos subtestes da BVR da Leiter-R. 

 

Tabela 24. Estatísticas descritivas do desempenho nos subtestes da BVR da Leiter-R em 
relação ao gênero. 

Subteste Gênero N Média DP Média do 
erro padrão 

t p 

Figura Fundo Menino 54 7,83 2,33 0,31 
0,646 0,520 

Menina 51 7,51 2,78 0,39 
Formas 

Completas 
Menino 54 13,37 4,24 0,57 

0,059 0,953 
Menina 50 13,32 4,50 0,63 

Pareamento Menino 53 20,53 8,56 1,17 
0,446 0,657 

Menina 51 19,80 7,97 1,11 
Sequencias Menino 53 5,72 3,85 0,53 

0,958 0,340 
Menina 51 6,37 3,05 0,42 

Padrões 
Repetidos 

Menino 53 5,53 3,46 0,47 
1,627 0,107 

Menina 51 4,47 3,14 0,44 
Contexto da 

Figura 
Menino 52 9,69 4,79 0,66 

1,438 0,154 
Menina 51 8,31 4,93 0,69 

Classificação Menino 49 11,47 4,50 0,64 
1,597 0,114 Menina 51 9,92 5,15 0,72 
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 Resultados indicam não haver diferença significativa entre gênero para nenhum dos 

subtestes da BVR da Leiter-R. Estes dados corroboram com o estudo de Mecca (2010) que 

não encontrou diferenças de gênero entre os subtestes da BVR da Leiter-R dentre a faixa 

etária de 3 a 5 anos. Porém, para crianças de 6 anos, o subteste Analogias de Desenho 

(subteste aplicado a partir dos 6 anos de idade), apresentou uma tendência para melhor 

desempenho no grupo das meninas. Já no subteste Dobra de Papel (subteste aplicado a partir 

dos 6 anos de idade) e QI Total foram encontradas diferenças significativas no desempenho 

entre meninos e meninas, com maiores médias das meninas. 

 A ausência de diferença de gênero no desempenho nos subtestes da BVR da Leiter-R 

corrobora com o estudo da versão original onde seus parâmetros psicométricos foram 

adaptados em suas sucessivas revisões estando de acordo com recomendações de validade por 

critério como a não discriminação entre gênero (ROID e MILLER, 1997). 

 

 5.5. Análises de correlação com outras medidas 

 

 A fim de buscar evidências por padrões de correlação entre os escores do teste e outras 

variáveis medindo o mesmo construto ou construtos relacionados (convergência), e com 

variáveis medindo construtos diferentes (divergência), foram realizadas correlações de 

Pearson, entre o escore bruto da BVR da Leiter-R com o escore bruto da EMMC, do TIMT e 

do TVIP, apresentadas na Tabela 25.  

 

Tabela 25. Correlações de Pearson entre a pontuação bruta total dos subtestes da BVR da 
Leiter-R, EMMC, TIMT e TVIP. 

 BVR 
(Leiter-R) 

EMMC TIMT TVIP 

BVR 
(Leiter-R) 

1 0,52** 0,60** 0,47* 

EMMC 
 

 1 0,46* 0,51* 

TIMT 
 

  1 0,21 

TVIP 
 

   1 

** Correlação significativa ao nível de 1% 
* Correlação significativa ao nível de 5% 

 

 Resultados mostram que o desempenho na BVR da Leiter-R se correlaciona 

moderadamente com a EMMC, com o TIMT e com o TVIP. Esses resultados indicam que a 
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BVR da Leiter R apresentou correlações significativas com a EMMC, sendo os dois 

instrumentos usados em avaliação de inteligência. No entanto, também foram observadas 

correlações positivas e significativas da BVR da Leiter-R com testes que avaliam outras 

funções cognitivas como memória de trabalho (TIMT) e Vocabulário (TVIP). A correlação do 

vocabulário receptivo com a inteligência geral decorre do fato de que a aquisição do 

vocabulário requer o uso de informações contextuais para fazer inerências plausíveis sobre o 

significado de palavras desconhecidas (CAPOVILLA et al., no prelo).  

De acordo com Papalia, Olds e Feldman (2009) a organização de objetos, pessoas e 

eventos em categorias significativas trás implicações no desenvolvimento psicossocial das 

crianças. Com isso o funcionamento adequado da memória de trabalho faz-se de grande 

importância para a formação dessas habilidades 

Também foram realizadas correlações de Pearson, entre o escore dos subtestes da 

BVR da Leiter-R com o escore da EMMC, do TIMT e do TVIP. Os resultados de correlações 

entre os instrumentos são apresentados na Tabela 26. 
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Tabela 26. Correlação entre os subtestes da BVR da Leiter-R (FF-Figura Fundo; FC-Formas 
Completas; PA-Pareamento; SE-Sequencias; PR-Padrões Repetidos; CF-Contexto da Figura; 
CL-Classificação) e os outros instrumentos (EMMC, TIMT, TVIP). 

 FF FC PA SE PR CF CL EMMC TIMT TVIP 

FF 1 0,681** 0,527** 0,386** 0,268** 0,620** 0,509** 0,294 0,362** 0,386* 

FC  1 0,610** 0,474** 0,238* 0,565** 0,559** 0,412* 0,401** 0,252 

PA   1 0,591** 0,210* 0,508** 0,721** 0,565** 0,425** 0,310 

SE    1 0,349** 0,268** 0,417** 0,090 0,389** 0,309 

PR     1 0,151 0,348** -0,025 0,414** 0,233 

CF      1 0,581** 0,443** 0,277* 0,550** 

CL       1 0,199 0,573** 0,474* 

EMMC        1 0,462* 0,517* 

TIMT         1 0,210 

TVIP          1 

** Correlação significativa ao nível de 1% 

* Correlação significativa ao nível de 5% 

 

 Conforme pode ser observado na Tabela 27, a análise de correlação de Pearson entre 

os 7 subtestes da BVR da Leiter-R mostrou correlação entre todos os subtestes. O subteste 

Figura Fundo se correlacionou com o vocabulário receptivo e com a memória de trabalho. Já 

os subtestes Formas Completas e Pareamento se correlacionaram moderadamente com a 

EMMC bem como com o TIMT. Os Subtestes Sequencias e Padrões Repetidos se 

correlacionaram com o TIMT. O Subteste Contexto da Figura se correlacionou 

moderadamente com todos os 3 testes aplicados. 

 Assim, resultados da EMMC se correlacionaram de forma moderada com 3 dos 7 

subtestes da BVR da Leiter-R: Formas Completas, Pareamento e Contexto da Figura. Estes 

resultados indicam bons índices de convergência de constructo destes 3 subtestes nas idades 

de 2 a 3 anos.  Porém, a ausência de correlação entre os outros subtestes da BVR da Leiter-R 

com a EMMC devem-se ao fato de terem poucos sujeitos com a EMMC. Já no estudo de 

Mecca (2010) que obteve um número de sujeitos maio com os dois instrumentos foram 

observadas altas correlações entre a EMMC e todos os subtestes da BVR da Leiter-R.  
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 O desempenho no TIMT se correlacionou de forma moderada e significativa com os 7 

subtestes da BVR da Leiter-R. As correlações entre inteligência fluida e memória de trabalho, 

apesar de serem construtos diferentes, indicam construtos que estão fortemente relacionados, 

corroborando com a literatura que indica altas correlações entre inteligência fluida e memória 

de trabalho (ABREU, CONWAY e GATHERCOLE, 2010). 

  Já o desempenho em vocabulário avaliado por meio do TVIP indicam correlações 

moderadas com 3 subtestes da BRV da Leiter-R: Figura Fundo, Contexto da Figura e 

Classificação. As habilidades de reconhecimento e discriminação avaliadas por estes subtestes 

estão relacionadas ao desenvolvimento e aquisição do vocabulário receptivo. A habilidade de 

categorização avaliada pelo subteste Classificação, para essa prova, tende a aumentar 

conforme o desenvolvimento da linguagem, pois nomear objetos ou mostrar sua função pode 

auxiliar a criança no processo de formação de categorias (BOOTH e WAXMAN, 2002). 

 Os resultados entre vocabulário receptivo avaliado pelo TVIP e memória de trabalho 

avaliada pelo TIMT, mostraram ausência de correlação entre estas duas habilidades em 

crianças de 2 e 3 anos. O trabalho de Duarte (2009) correlacionou o desempenho do 

vocabulário receptivo com o TVIP com provas de memória de trabalho. Os resultados 

mostraram correlação com grupo clínico com Síndrome de Down, mas não para o grupo 

controle em crianças mais velhas. Sob a perspectiva de que esse processo cognitivo está 

prejudicado na Síndrome de Down e que necessitam de apoio de outras habilidades. 

 Em suma, os índices de correlação obtidos neste estudo com a versão brasileira da 

BVR da Leiter-R foram melhores que os obtidos na população de crianças americanas com a 

mesma faixa etária (ROID e MILLER, 1997). Assim, todos os subteste apresentaram 

correlações significativas entre si, exceto o subteste Padrão Repetido com o subteste Contexto 

da Figura. Embora as correlações tenham sido significativas, elas foram de baixa ou moderada 

magnitude. 

 Apesar da inteligência fluida não depender diretamente de conteúdos previamente 

aprendidos, variáveis podem influenciar no desempenho de crianças, na faixa etária de 2 e 3 

anos, em tarefas que avaliam essa habilidade. A fim de verificar a influência de variáveis 

externas como nível de escolaridade dos pais, correlações de Pearson foram conduzidas entre 

a pontuação obtida na BVR da Leiter-R com o nível de escolaridade dos pais. A Tabela 27 

apresenta as correlações obtidas, bem como os níveis de significância e o número de 

respondentes.  
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Tabela 27. Análise de correlações sobre os anos de escolaridade dos pais com os 
subtestes da BVR da Leiter-R. 

 Escolaridade Pais (anos) 

N r Sig. 

BVR Leiter-R 28 0,470 0,012 

Figura Fundo 33 0,374 0,032 

Formas Completas 32 0,416 0,018 

Pareamento 32 0,336 0,060 

Sequencias 32 0,259 0,152 

Padrões Repetidos 32 0,287 0,111 

Contexto da Figura 31 0,432 0,015 

Classificação 29 0,544 0,002 

 

 Resultados indicam correlação moderada entre os anos de escolaridade dos pais com 

pontuação total na BVR da Leiter-R, bem como nos seguintes subteste: Formas Completas, 

Contexto da Figura e Classificação. Além disso, foi observada correlação significativa, mas 

baixa, dos anos de escolaridade dos pais com o subteste Figura-Fundo. Os parâmetros da 

Leiter-R em sua versão americana foram extensivamente revisados através dos anos, para que 

todos os subtestes com influências externas saíssem da bateria (ROID e MILLER, 1997). 

Deve ainda ser considerado o número baixo de dados sobre a escolaridade dos pais. Porém 

ainda sim há uma correlação importante encontrada em relação ao desempenho de crianças e 

escolaridade dos pais. Para especificar o peso do fator de influencia da escolaridade, deve-se 

ter novos estudos com dados de escolaridade dos pais com desempenho em testes não verbais 

de inteligência nessa faixa etária. Não foram controladas as variáveis genéticas que também 

influenciam no desempenho de testes de inteligência. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 Nos resultados obtidos por meio de análises descritivas e inferenciais observa-se, de 

modo geral, que os melhores desempenhos nos subtestes da BVR da Leiter-R foram em 

Pareamento (PA) e Classificação (CL). Estes resultados corroboram com estudo prévio da 

com a Leiter-R, sugerindo que para execução destas tarefas, as habilidades subjacentes são 

apresentam desenvolvimento por volta da faixa etária de 2 e 3 anos. Já os desempenhos mais 

baixos foram observados nos subtestes Sequencias (SE) e Padrões Repetidos (PR), pois para 

execução destas tarefas, as habilidades apresentam maior desempenho em idades mais 

avançadas, de acordo com a maturação cerebral conforme idade cronológica. 

 As evidências de fidedignidade foram verificadas por meio da extração dos 

coeficientes de Alfa de Cronbach e Spearman Brown para todos os subtestes, na amostra 

geral. Os resultados dos coeficientes indicaram boa precisão dos subtestes indo ao encontro 

dos parâmetros necessários estabelecidos pelas organizações de avaliação psicológicas 

nacionais e internacionais. No entanto, valor de Alfa de Cronbach apresentado abaixo dos 

valores aceitáveis no subteste Figura-Fundo indica que este subteste foi menos preciso nas 

idades de 2 e 3 anos.  

 Para evidências de validade do instrumento de acordo com tendências do 

desenvolvimento nos subtestes da BVR da Leiter-R foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes em todos os subteste. Isto indica boa validade dos escores de 

acordo com a consistência por tendências de desenvolvimento entre faixas etárias. 

 Análise de correlação com outras medidas mostram que o desempenho na BVR da 

Leiter-R se correlaciona moderadamente com a EMMC, outro instrumentos de avaliação de 

inteligência.  Houve ainda, correlações positivas e significativas da BVR da Leiter-R com 

testes que avaliam outras funções cognitivas como memória de trabalho (TIMT) e vocabulário 

receptivo (TVIP), indicando que habilidades cognitivas em crianças de 2 e 3 anos encontram-

se relacionadas. Além disso, estas são habilidades de extrema importância para execução 

adequada da aprendizagem e sucesso escolar, estando altamente relacionada com a 

inteligência fluida mesmo em crianças mais velhas, também de acordo com o modelo teórico 

da inteligência pela psicometria.  

Portanto, foi possível verificar evidências de validade e fidedignidade da BVR da 

Leiter-R para a faixa etária de 2 e 3 anos de creches públicas da cidade de São Paulo. Sendo a 

busca de evidencias psicométricas de extrema importância para garantir a qualidade e 
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adequação de instrumentos de avaliação cognitiva. Assim este estudo contribui com a 

verificação dos parâmetros psicométricos de um instrumento não verbal de inteligência que 

pode ser disponibilizado para uso na população, contribuindo para cobrir uma faixa etária de 

difícil acesso cognitivo como as crianças de 2 e 3 anos, a fim de disponibilizar avaliação 

cognitiva em fases iniciais do desenvolvimento, contribuindo com reconhecimento precoce de 

alterações cognitiva e prognóstico mais favorável. 

Além disso, a Leiter-R já é muito utilizada para avaliação cognitiva em quadros de 

distúrbios do desenvolvimento em que condições normais de avaliação não são favoráveis 

devido às especificidades de certas condições. 

 É necessário ressaltar a importância do aumento da amostra dessa faixa etária para 

maiores análises, bem como estudos em comparação com creches particulares, uma vez que 

este estudo abrangeu somente creches públicas. Amostra em grupos clínicos se faz de grande 

interesse, já que a versão americana contempla grupos clínicos. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo A. PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA DA UPM. 
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Anexo B. 
 

CARTA DE INFORMAÇÃO A INSTITUIÇÃO 
 

 Esta pesquisa tem como objetivo realizar a fidedignidade e validação da Bateria de 
Raciocínio e Visualização da Leiter International Performance Scale – Revised em crianças 
de 2 a 3 anos de idade. Os dados para o estudo serão coletados através da aplicação da Bateria 
citada e dos seguintes testes complementares: Escala de Maturidade Mental Colúmbia, Teste 
Infantil de Memória de Trabalho e Teste de Vocabulário por Imagens Peabody. Os 
instrumentos de avaliação serão aplicados pela pesquisadora responsável em creches públicas, 
sem comprometer as atividades do aluno. Para tal solicitamos a autorização desta instituição 
para a triagem de colaboradores, e para a aplicação de nossos instrumentos de coleta de 
dados; o material e o contato interpessoal não oferecerão riscos de qualquer ordem aos 
colaboradores nem à instituição. Os indivíduos não serão obrigados a participar da pesquisa, 
podendo desistir a qualquer momento. Tudo o que for falado será confidencial e usado sem a 
identificação do colaborador e dos locais. Quaisquer dúvidas que existirem agora ou depois, 
poderão ser livremente esclarecidas, bastando entrar em contato conosco no telefone abaixo 
mencionado. De acordo com estes termos, favor assinar abaixo. Uma cópia ficará com a 
instituição e outra com os pesquisadores. Obrigado. 
 
 
_______________________________           ______________________________ 
   Daniela Aguilera Moura Antonio                      Elizeu Coutinho de Macedo 
Universidade Presbiteriana Mackenzie             Universidade Presbiteriana Mackenzie 
            Tel: (11) 2144-8878                                      Tel: (11) 2144-8878 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o (a) senhor (a)___________ 
____________________________________, representante da Instituição, após a leitura da 
Carta de Informação à Instituição, ciente dos procedimentos propostos, não restando 
quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO de concordância quanto à realização da pesquisa. Fica claro que a 
Instituição, através de seu representante legal, pode, a qualquer momento, retirar seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da 
pesquisa e fica ciente que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, guardada 
por força do sigilo profissional. 
 
 
 
São Paulo, ....... de .............................. de .............. 
 
 
 
__________________________________________ 
  Assinatura do representante legal da Instituição 
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Anexo C. 

CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DE PESQUISA 

Esta pesquisa tem como objetivo realizar fidedignidade e validação da Bateria de 
Raciocínio e Visualização da Leiter International Performance Scale – Revised em crianças de 
2 e 3 anos de idade. Os dados para o estudo serão coletados através da aplicação da Bateria 
citada e dos seguintes testes complementares: Escala de Maturidade Mental Colúmbia, Teste 
Infantil de Memória de Trabalho e Teste de Vocabulário por Imagens Peabody. Os 
instrumentos de avaliação serão aplicados pela pesquisadora responsável em creches públicas, 
sem comprometer as atividades do aluno. Este material será posteriormente analisado e 
discutido na comunidade científica. Será garantido sigilo absoluto, sendo resguardado o nome 
dos participantes, bem como a identificação do local da coleta de dados. A divulgação do 
trabalho terá finalidade acadêmica, esperando contribuir para um maior conhecimento do 
tema estudado. Aos participantes cabe o direito de retirar-se do estudo em qualquer momento, 
sem prejuízo algum. Os dados coletados serão utilizados na pesquisa de Mestrado em 
Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 
_______________________________           ______________________________ 
    Daniela Aguilera Moura Antonio                            Elizeu Coutinho de Macedo 
Universidade Presbiteriana Mackenzie             Universidade Presbiteriana Mackenzie 
                 Tel: 2144-8878                                                   Tel: 2144-8878 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) senhor(a) 
______________________________________, responsável por 
______________________________________, sujeito de pesquisa, após leitura da CARTA 
DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DA PESQUISA, ciente dos serviços e procedimentos aos 
quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma 
seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de concordância em participar da 
pesquisa proposta. Fica claro que o sujeito de pesquisa ou seu representante legal podem, a 
qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de 
participar do estudo alvo da pesquisa e fica ciente que todo trabalho realizado torna-se 
informação confidencial, guardada por força do sigilo profissional.  

 

São Paulo,....... de ..............................de..................  
 
 

________________________________________ 
   Assinatura do sujeito ou seu representante legal 

 


