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RESUMO 

Tarefas de indução de humor e de estados emocionais são usadas para verificar o efeito das 

emoções no desempenho cognitivo. Assim, as emoções modulam diversas habilidades 

cognitivas, tais como a atenção, a memória de trabalho e tomada de decisão. Embora tais 

habilidades estejam relacionadas com inteligência fluida, são raros os estudos que analisam os 

efeitos de emoções de valência positivas ou negativas nesse tipo de inteligência. O estudo teve 

por objetivo analisar os efeitos da indução de humor com valência positiva ou negativa no 

desempenho em teste de inteligência fluida. Participaram 161 jovens e adultos (100 mulheres) 

divididos em três grupos: indução de humor com valência negativa, indução de humor com 

valência positiva e indução de valência emocional neutra. Inicialmente foram aplicados 

instrumentos para avaliação de ansiedade, depressão, competência emocional, inteligência, 

humor e cortisol salivar. Em seguida, os participantes assistiam um vídeo de indução emocional 

específico ao seu grupo experimental e respondiam a escala de humor novamente. Após isso, 

realizavam em um computador com equipamento de registro de movimentos oculares outro 

teste de inteligência (WMT-2), composto por itens criados em função de três tipos de raciocínio 

lógico. A fim de verificar o efeito dos vídeos de indução de humor, uma segunda coleta do 

cortisol salivar foi feita 30 minutos após o final do vídeo, em uma parte da amostra. Resultados 

mostram que os 3 grupos não diferiram em relação ao nível de ansiedade, depressão, 

competência emocional, inteligência e humor no início do procedimento. No entanto, após a 

indução, o grupo de indução negativa apresentou maiores níveis de ansiedade e menores de 

motivação. Não foram observadas diferenças significativas entre os três grupos na porcentagem 

de acertos dos itens e tempo para realização do teste de inteligência. No entanto, a pontuação 

de eficiência inversa, avaliado pelo tempo de realização do teste dividido pela porcentagem de 

acertos, foi melhor para os grupos de indução positiva e negativa do que o grupo neutro em um 

dos tipos de raciocínio lógico. Análise do registro dos movimentos oculares indicam diferenças 

entre o grupo de indução positiva com o grupo neutro no padrão de exploração visual das 

pranchas do teste. Mulheres do grupo de indução positiva apresentaram mais acertos e melhor 

índice de eficiência que as mulheres dos outros dois grupos para um tipo de raciocínio lógico. 

Além disso, as mulheres do grupo de indução negativa também apresentaram melhor índice de 

eficiência que o grupo neutro nesse tipo de raciocínio lógico. O grupo de mulheres da indução 

neutra teve desempenho pior que as mulheres dos outros dois grupos na exploração visual das 

pranchas do teste. Dessa forma, o procedimento de indução de humor de valência positiva 

influenciou a eficiência na resolução de um tipo de raciocínio lógico, bem como na exploração 



 
 

 
 

visual das pranchas do teste. Por fim, foram encontradas correlações negativas entre os níveis 

de cortisol salivar após a indução de humor com o tempo médio na realização do WMT-2, com 

a competência emocional e com a pontuação de eficiência inversa para um dos tipos de 

raciocínio lógico. 

Palavras-chave: Emoções; Estresse psicológico; Movimentos Oculares; Bem-estar. 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

Mood induction and emotional states tasks are used to verify the effect of emotions on cognitive 

performance. Thus, emotions modulate various cognitive abilities, such as attention, working 

memory and decision making. Although such skills are related to fluid intelligence, studies 

analyzing the effects of positive or negative valence emotions on this type of intelligence are 

rare. The aim of the study was to analyze the effects of mood induction with positive or negative 

valence on fluid intelligence performance. 161 young and adults (100 women) were divided 

into three groups: mood induction with negative valence, mood induction with positive valence 

and induction of neutral emotional valence. Initially instruments were applied to assess anxiety, 

depression, emotional competence, intelligence, mood and salivary cortisol. Participants then 

watched a video of specific emotional induction related to their experimental group and 

responded to the mood scale again. After that, they performed on a computer with eye 

movement recording equipment another intelligence test (WMT-2) composed of items created 

according to three types of logical reasoning. In order to verify the effect of mood induction 

videos, a second collection of salivary cortisol was done 30 minutes after the end of the video 

in a part of the sample. Results show that the 3 groups did not differ in relation to the level of 

anxiety, depression, emotional competence, intelligence and humor at the beginning of the 

procedure. However, after induction, the negative induction group had higher levels of anxiety 

and lower motivation. No significant differences were observed between the three groups in the 

percentage of items' correctness and time to perform the intelligence test. However, the reverse 

efficiency index, evaluated by the time of the test divided by the percentage of correct answers, 

was better for the positive and negative induction groups than the neutral group in one of the 

types of rule tokens. Analysis of the ocular movement register indicates differences between 

the positive induction group and the neutral group in the visual exploration pattern of the test 

boards. Women in the positive induction group presented more correct answers and a better 

efficiency index than the women in the other two groups for a logical reasoning. In addition, 

women in the negative induction group also had a better efficiency index than the neutral group 

in this type of logical reasoning. The neutral induction women group performed worse than the 

other two female groups in the visual exploration pattern of the test boards. Thus, the positive 

valence humor induction procedure influenced the efficiency in solving a type of logical 

reasoning, as well as in the visual exploration of the test boards. Lastly, negative correlations 

were found between salivary cortisol levels after the induction of mood with the mean time in 



 
 

 
 

WMT-2, with emotional competence and with the inverted efficiency index for one of the types 

of logical reasoning. 

Keywords: Emotions; Psychological Stress; Eye movements; Well-Being.  
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1. APRESENTAÇÂO 

As emoções têm um papel crucial no nosso cotidiano. Elas são uma resposta 

fisiológica a um devido estímulo, e essa resposta possibilita uma reação adequada ao 

estímulo. Dessa forma, elas podem ser de valências positivas ou negativas (BRADLEY; 

LANG, 2008). Além disso, essas alterações fisiológicas podem ter implicações nos 

processamentos cognitivos, como atenção (FREDRICKSON; BRANIGAN, 2005; SÄNGER et 

al., 2014; TIFERET-DWECK et al., 2016), tomada de decisão (FORGAS; TAN, 2013; 

MATHER; LIGHTHALL, 2012; STARCKE et al., 2008) e memória de trabalho (DUNCKO et al., 

2009; ESMAEILI et al., 2011). 

Por outro lado, a inteligência desempenha uma função fundamental no dia a dia. Ela 

está relacionada ao ensino e a aprendizagem, mas com o desenvolvimento deste constructo, 

ela ganhou um papel maior do que somente na educação (CARROLL, 1993; MYERS, 1999). 

Esse conceito começou somente como uma medida para notas escolares, mas rapidamente 

passou para um modelo de desempenho cognitivo esperado em uma idade e atualmente é 

um modelo que contém diversas inteligências derivadas de habilidades específicas, sendo a 

inteligência fluida (Gf) uma delas (MCGREW, 2009; SCHELINI, 2006). 

A inteligência fluida está relacionada com a capacidade de resolver problemas novos 

e está pouco ligada a conhecimentos adquiridos. Dentro de suas habilidades específicas se 

encontra o raciocínio dedutivo e indutivo, tempo de raciocínio e diversas outras habilidades 

(MCGREW, 2009; SCHNEIDER; MCGREW, 2012). 

Embora as emoções tenham consequências em diversas habilidades cognitivas, foram 

encontrados poucos estudos que se dispusessem a tentar analisar o papel desses estados 

fisiológicos em relação a Gf. Apesar disso, os estudos que abordam esse tema demonstram 

resultados conflitantes, como emoções negativas gerando um efeito negativo e de bloqueio 

na inteligência fluida (GIMMIG et al., 2006; KELLY; HAYSLIP, 2000) ou então emoções 

negativas causando um efeito positivo nessa inteligência (FRIEDAL et al., 2015). 

Com isso, nas próximas seções desse trabalho serão desenvolvidos temas afim de 

tornar o presente estudo mais claro. Entre eles: (1) as emoções, com ênfase no modelo 

bifásico (BRADLEY; LANG, 2008) e em dois tipos específicos de emoções, o estresse e o 

bem-estar, que serão as variáveis independentes desse estudo; (2) a inteligência fluida, com 

destaque para as estratégias cognitivas, o papel dos olhos e os movimentos oculares durante 

testes de inteligência. Sendo que esse tópico será a variável dependente do presente estudo.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. As emoções 

Emoções são parte do nosso cotidiano. Elas nos ajudam a demonstrar nossos 

sentimentos e a viver os momentos. Na ciência, o estudo das emoções se intensificou no final 

do século XIX (e.g., DARWIN, 1873; JAMES, 1890). Desde então, diversas definições foram 

apresentadas para as emoções (para uma lista, ver: KLEINGINNA; KLEINGINNA, 1981; 

PANKSEPP, 1982). Embora houvessem diversas definições, a maioria dos autores 

concordavam que haviam mudanças fisiológicas no corpo de acordo com as emoções. Logo, 

uma definição de emoção mais precisa seria que as emoções são uma alteração do 

comportamento e da fisiologia do indivíduo de acordo com um estimulo apresentado. 

Também, essa resposta é subjetiva para cada indivíduo (FRIJDA, 2008). 

O estudo das emoções se focou em entender as relações de cada estado emocional 

com cada estado fisiológico, conhecido como modelo de emoções discretas. Em outras 

palavras, alguns pesquisadores se esforçaram em entender o padrão fisiológico de cada 

emoção. Embora pareça uma ideia promissora, essa ideia negligencia o fato de que o padrão 

das medidas fisiológicas está tão ligado ao estado emocional quanto a atividade que essa 

mesma pessoa está realizando nesse dado momento. Ou seja, embora possa existir um 

padrão fisiológico para a felicidade, se uma pessoa está feliz, mas está correndo, apresentará 

medidas fisiológicas diferentes de uma pessoa que está feliz e sentada. Outro problema com 

essa visão é que o padrão fisiológico de uma emoção pode se manifestar de diferentes 

maneiras dependendo do contexto. O medo, por exemplo, será diferente entre uma pessoa 

que está pronta para fugir ou lutar de uma pessoa que está completamente paralisada com a 

ameaça. Nesse caso, o estado fisiológico que está ligado ao medo tem total relação com a 

resposta de luta, fuga ou congelamento. Por fim, a resposta fisiológica também será diferente 

para cada sujeito, uma vez que as emoções são peculiares a cada indivíduo (BRADLEY; 

LANG, 2008) e essa resposta tende a ser mais diferente ainda quando são comparados 

homens com mulheres. Isso ocorre porque existe diferença entre os sexos em relação às 

áreas e circuitarias cerebrais que são ativadas frente a situações com diferentes conteúdos 

emocionais (STEVENS; HAMANN, 2012). 

Logo, o modelo de emoções discretas perdeu visibilidade para o modelo bifásico de 

Bradley e Lang (1994). Esse modelo conta com dois grandes eixos (figura 1): (1) valência, 

que vai de positivo a negativo; (2) intensidade, que vai de pouco a muito intenso. Portanto, 

qualquer emoção iria se encaixar nos dois eixos. Por exemplo, a emoção ao ser amado 

poderia ser caracterizada por uma alta intensidade e uma valência positiva, enquanto a 

emoção ao passar por uma situação de conflito poderia ser caracterizada também por uma 

alta intensidade, mas de uma valência negativa. Esse modelo possui consistência uma vez 
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que a maioria das pesquisas concordam que, quando passamos por um evento emocional, 

ele é bom ou ruim, de bem ou mal estar, apetitivo ou aversivo, agradável ou desagradável, 

hospitaleiro ou inóspito (BRADLEY; LANG, 2008). Em outras palavras, ele tem uma direção, 

sendo positivo ou negativo. Não obstante, essa valência vem acompanhada de uma 

intensidade, que varia de emoção para emoção (BRADLEY; LANG, 2008).  

 

Figura 1 – Representação do modelo bifásico. 

 
Fonte: O autor (2018). 

 

Outro ponto a se notar no modelo bifásico é que existe uma relação entre os dois eixos. 

Quando adicionamos diversos estímulos que variam nos dois eixos em um plano cartesiano, 

eles tendem a formar uma parábola (figura 2). Estímulos que tendem ao neutro possuem uma 

menor intensidade, e quanto maior for a valência de um estímulo, sendo ela positiva ou 

negativa, maior será a sua intensidade. Ainda mais, a intensidade em estímulos com valência 

negativa tende a ser maior do que em estímulos positivos. Esses achados derivam da ideia 

de que a ativação de um estado relacionado a algo positivo (e.g., encontrar alimento) começa 

muito antes do momento do encontro do estímulo, já um estado de fuga (e.g., ser surpreendido 

por um predador) acontece muito mais próximo do estímulo, fomentando a necessidade de 

que ele seja mais intenso (BRADLEY; LANG, 2008; SILVA, 2011). Esses efeitos entre os dois 



22 
 

 

eixos foram encontrados para diversos tipos de estímulos, tais como fotos (LANG; BRADLEY; 

CUTHBERT, 2008; SILVA, 2011), sons (BRADLEY; LANG, 2007) e palavras (BRADLEY; 

LANG, 2017; SÖDERHOLM et al., 2013). 

 

Figura 2 – Estímulos emocionais (fotos do International Affective Picture System - IAPS) plotados num eixo 
bidimensional definido pelas médias da avaliação da valência (pleasure) e da intensidade (arousal) desses 

estímulos. 

 
Fonte: Bradley e Lang (2008). 

 

Para se estudar as emoções em laboratório, uma das formas é induzir o participante 

ao estado desejado, ainda que isso envolva uma certa artificialidade. Dessa forma as 

induções podem ser feitas de diversas maneiras. Alguns métodos são: Trier Social Stress 

Test (TSST, KIRSCHBAUM; PIRKE; HELLHAMMER, 1993); Cold Pressor Test (CPT, 

LOVALLO, 1975); filmes; imagens; músicas; autoindução; leitura de texto; e recordação 

autobiográfica (GERRARDS-HESSE; SPIES; HESSE, 1994; LENCH; FLORES; BENCH, 

2011; MITCHELL; PHILLIPS, 2007; WESTERMANN et al., 1996). Embora existam diversos 

métodos, não há um consenso sobre qual é o melhor. As induções também podem ser 

organizadas por qual via senso-motora elas têm como alvo, embora muitas vezes um alvo 

não exclua outros alvos de também serem acessados. Dessa forma, teríamos quatro grandes 
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grupos: (1) percepção, caracterizado por informações visuais (fotos, palavras, filmes, etc.), 

acústicas (sons, músicas, etc.), tátil (choques, compressas de gelo, etc.), olfatórias ou 

gustativo; (2) formação mental de imagens, caracterizado por induzir o participante numa 

situação fictício ou “revivido”, realizadas através de lembranças ou imagens com texto; (3) 

antecipação, que é o período que a pessoa aguarda um estímulo, podendo ser feito através 

da ameaça de receber um choque, uma recompensa ou apostar; (4) ação, sendo o período 

em que o participante faz uma ação, como dar um discurso, dirigir um carro (em caso de fobia) 

ou pular de paraquedas (BRADLEY; LANG, 2008).  

Uma distinção importante a ser feita é que as induções podem ser de três tipos, sendo 

elas: de traço afetivos; emocionais; de humor. O primeiro está ligado a um sentimento primitivo 

e não refletivo, trazendo normalmente uma sensação boa ou ruim. O traço afetivo pode estar 

ligado com as induções emocionais e de humor. Já o emocional é uma perturbação ligada 

com um objeto, podendo ser uma pessoa, uma situação, uma coisa, algo real, imaginado, 

entre diversos outros. Ela tende a ser rápida. Já a indução de humor é uma reação mais 

prolongada, são mais difusas e globais e tendem a ser relativos a uma série de eventos 

(EKKEKAKIS, 2012). 

Esses tipos de induções só são possíveis porque, a partir do estímulo apresentado, 

ocorrem mudanças fisiológicas no observador. As mudanças no sistema nervoso central 

levam a alterações em respostas periféricas distintas, que são alterações mais fáceis de 

serem captadas, uma vez que não é necessário nenhum tipo de procedimento intrusivo. Essas 

respostas podem ser ligadas tanto a intensidade (e.g., atividade eletrocardiográfica, atividade 

eletrodérmica, diâmetro pupilar) quanto a valência (e.g., atividade eletromiográfica do reflexo 

Startle, pressão sanguínea; BRADLEY; LANG, 2008; CACIOPPO et al., 2000). Algumas 

medidas se encaixam nos dois eixos, como o cortisol salivar e a alfa-amilase, que são ligadas 

a valência negativa e quanto maior a concentração encontrada, maior a intensidade do estado 

(BUCHANAN; BIBAS; ADOLPHS, 2010). Dessa forma, essas medidas acabam por medir a 

experiência emocional, que é o quanto de mudanças fisiológicas acontecem em um indivíduo 

após ele perceber um estímulo externo. Por outro lado, a expressividade emocional é a 

expressão externa da experiência de uma pessoa. Para medir a expressividade emocional de 

alguém, normalmente são usadas medidas subjetivas como questionários, escalas e 

inventários. Além disso, existem diferenças entre o sexo masculino e feminino para a 

experiência e a expressividade emocional. Homens tendem a ter uma resposta fisiológica 

mais acentuada, enquanto mulheres tendem a ter uma expressividade emocional melhor, 

principalmente para emoções negativas (DENG et al., 2016) 
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2.1.1. O estresse 

Uma das emoções que pode estar relacionada a valência negativa, ou seja, um mal-

estar, e diversos níveis de intensidade é o estresse. O estresse é um fator importante na vida 

humana. Ele pode ser definido como um estado gerado pela percepção de estímulos que 

provocam respostas emocionais intensa e, ao perturbarem a homeostasia, levam o organismo 

a disparar um processo de adaptação caracterizado pelo aumento da liberação de hormônios, 

com impacto em diferentes sistemas do organismo (KOOLHAAS et al., 2011). Ele é 

responsável por desencadear a resposta de luta, fuga ou congelamento no sistema vivo. Além 

disso, o estresse pode ser distinguido através da intensidade do evento, que é diferente para 

cada indivíduo. Por fim, o estresse também pode ser dividido entre estresse crônico ou 

estresse agudo, que é um estresse momentâneo. (UCHINO et al., 2007). O estresse agudo 

desencadeia diversas mudanças fisiológicas no organismo. Ele está ligado com uma resposta 

de luta, fuga ou congelamento. Esse estado é caracterizado por uma mobilização de recursos, 

que se dá pelo aumento dos batimentos cardíacos e da respiração (KLOET; JOËLS; 

HOLSBOER, 2005; SAPOLSKY, 1996; SCHNEIDERMAN; IRONSON; SIEGEL, 2005; 

UCHINO et al., 2007). 

Um exemplo de situações que podem ser interpretadas como estressoras são 

ambientes hostis ou não. Nesse sentido, existem estudos que colocam a pessoa em situações 

confortáveis ou desconfortáveis para fazer uma avaliação. Um paradigma muito usado é para 

o desempenho de matemática e habilidades espaciais (OSWALD; HARVEY, 2000; MARX; 

STAPEL, 2006; ERIKSSON; LINDHOLM, 2007). Participantes são convidados para realizar 

um teste relacionado a essas habilidades, porém eles podem receber um priming relacionado 

a um grupo que eles pertençam como sendo melhor ou pior nesse tipo de teste. Um exemplo 

disso é convidar mulheres e homens para realizar uma tarefa de matemática e antes do teste 

dizer para os participantes que um dos dois sexos têm um desempenho melhor que o outro 

nessa tarefa, embora virtualmente não exista diferenças no desempenho dessa tarefa entre 

os dois sexos (HYDE et al., 2008; LINDERBERG et al., 2010). Essa situação causa um 

desconforto no participante que foi colocado como grupo inferior e uma situação de conforto 

no participante que é do grupo colocado como superior. Doyle e Voyer (2016) fizeram uma 

meta-análise e chegam a conclusão que o desempenho das mulheres é mais sensível para 

quando são alocadas em grupos positivos e negativos, enquanto homens não. A análise deles 

aponta que quando mulheres estão em um ambiente hostil, o desempenho delas de fato é 

menor. Porém, quando o ambiente possuí um contexto de conforto (induzindo elas a 

acreditarem que mulheres vão melhor do que homens nas provas que elas irão realizar), elas 

têm um desempenho melhor. Nesse sentido, uma situação de estresse agudo pode gerar um 

baixo desempenho. 
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Em fatores cognitivos, o estresse agudo pode afetar diversas funções, tais como: (1) 

atenção, através de atenção em túnel e redução do foco a informações periféricas (SÄNGER 

et al., 2014; TIFERET-DWECK et al., 2016); (2) tomada de decisão, interferindo na avaliação 

das alternativas e fazendo a pessoa tomar escolhas prematuras (KEINAN,1987), ou interferir 

na escolha das estratégias, levando a pessoa a tomar estratégias de alto risco e alta 

recompensa em vez de estratégias mais conservadoras (MATHER; LIGHTHALL, 2012; 

STARCKE et al., 2008); (3) memória, fazendo com que a pessoa não consiga registrar 

memórias claras e comprometendo a aprendizagem, uma vez que o estresse tem papel no 

processo de consolidação da informação na memória (WOLF, 2009); (4) memória de trabalho, 

criando dificuldades em tarefas que demandem a essa habilidade, uma vez que dificulta o uso 

e processamento de informações simultâneas, sendo esse efeito mediado pelo aumento da 

atividade noradrenérgica central, que acaba por prejudicar as funções do córtex pré-frontral 

(DUNCKO et al., 2009). 

De forma interessante, o estresse, embora tenda a ter uma valência negativa, pode 

trazer benefícios a memória de trabalho. Ele pode aumentar o desempenho da memória de 

trabalho, causando uma maior facilidade de manipular diversas informações ao mesmo 

tempo, e essa facilidade pode ser evidenciada com o tempo de reação mais curto. Essa 

melhora seria devida à ativação do sistema do hormônio liberador de corticotrofina, que tem 

funções no hipocampo, podendo afetar positivamente a memória de trabalho (DUNCKO et al., 

2009; FUGE et al., 2014). Da mesma forma, o estresse também pode melhorar a atenção 

seletiva. Isso ocorre porque o estresse reduz a utilização de propriedades que não estão 

relacionadas com a atividade do momento (CHAJUT; ALGOM, 2003). A união da tomada de 

decisão ao estresse também pode ser benéfica, desde que o estresse não seja percebido 

como uma ameaça, mas sim como um desafio (STARCKE; BRAND, 2012). Ademais, se o 

estresse for sentido antes de algum acontecimento, esse acontecimento tende a ser 

relembrado com muita maior facilidade (BECKNER et al., 2006). Dessa forma, o estresse, se 

for visto como algo positivo e não for em grandes quantidades, pode ser benéfico ao 

desempenho (QUAS, et al., 2015). 

É interessante notar que o efeito relacionado ao nível de intensidade do estresse não 

é particularmente novo. Yerkes e Dodson (1908) descreveram esse efeito no início do século 

XX, que recebeu o nome de lei de Yerkes-Dodson. No seu artigo, os autores descrevem que 

uma quantidade de estresse aumenta o desempenho até chegar num nível ótimo. Após isso, 

há uma diminuição desse desempenho por conta da maior quantidade de estresse. Assim, 

quando plotados num eixo cartesiano com a performance e o nível de estresse, se forma um 

U invertido, com o ápice desse U sendo o ponto ótimo. Ainda mais, os autores constataram 

que esse efeito não é encontrado em tarefas simples, implicando que o maior estresse não 
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diminui o desempenho em tarefas simples (figura 3). Por fim, Lupien e colegas (2007) 

realizaram uma revisão e apontam para um efeito semelhante ao de Yerkes e Dodson em 

relação a performance da memória em função do nível de estresse. 

 

Figura 3 – Representação da lei de Yerkes-Dodson num plano cartesiano com os eixos de 
desempenho e nível de estresse formando o U invertido na tarefa difícil. 

 

Fonte: Adaptado de Diamond et al. (2007). 

 

2.1.2. O bem-estar 

O bem-estar é uma condição relacionada a emoções de valência positiva. Essas 

emoções estão ligadas principalmente a ativação do sistema parassimpático (BRADLEY; 

LANG, 2008). Deste modo, os efeitos do bem-estar são complexos. Semelhante ao estresse, 

eles podem causar efeitos positivos ou negativos. 

Assim, situações de bem-estar podem gerar um desempenho positivo. Em estudos de 

priming com questões sobre o sexo, mulheres que recebem o priming de serem melhores que 

homens em matemática apresentam um desempenho superior a mulheres sem nenhum tipo 

de priming. Mas esse resultado só foi encontrado entre mulheres, quando o priming é feito 

com homens, não há diferenças entre o desempenho nessa condição ou num contexto de 

igualdade (DOYLE; VOYER, 2016). 

A memória de trabalho é um sistema cognitivo que também é afetado de forma positiva 

pelo bem-estar. Segundo Esmaeili e colaboradores (2011), o bem-estar causa um efeito 
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positivo na memória de trabalho, uma vez que ativa circuitos neurais relacionados com 

estruturas cerebrais ligados às emoções a partir da facilitação da liberação de 

neurotransmissores como adrenalina, corticotropina e vasopressinas, que são 

neurotransmissores que mediam o processo de armazenamento de memórias. Além disso, o 

bem-estar também eleva os níveis de dopamina, e esse neurotransmissor aumenta as 

funções da memória (MCGAUGH, 2004). 

O efeito do bem-estar também se estende para a atenção. Estudos que relacionam 

emoções positivas com a atenção apontam para que, quando um indivíduo está numa 

situação de bem-estar, ele tende a ficar com o escopo da atenção ampliado (FREDRICKSON; 

BRANIGAN, 2005). 

Outra habilidade modulada pelo bem-estar é a tomada de decisão. Nesse sentido, 

estudos apontam que a tomada de decisão de uma pessoa tende a ficar menos egoísta 

quando ela está sob a influência de emoções positivas (FORGAS; TAN, 2013). Porém, em 

alguns casos, não há modulação (LIU; CHAI; YU, 2016), o que aponta para uma complexidade 

desse tipo de indução. 

Ainda, a memória também pode ser afetada pelo bem-estar, mas somente para 

homens. Wang (2016) comenta que quando homens são induzidos a uma emoção positiva, 

eles têm um desempenho pior em testes de memória do que quando homens que não foram 

induzidos a essa emoção. 
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2.2. A Inteligência fluida 

A inteligência pode ser entendida como uma capacidade cognitiva ampla que se 

manifesta em diversos tipos de atitudes complexas. Assim, ela possibilita o indivíduo 

compreender o meio, dar sentido as coisas ou imaginar possibilidades. Dessa forma, a 

inteligência geral (fator g) pode ser definida como o constructo de habilidades cognitivas mais 

amplo de todos (SCHNEIDER; MCGREW, 2012), sendo que ela possui caráter mensurável 

(FLORES-MENDOZA, 2010). 

A inteligência fluida é uma das várias inteligências dentro do modelo CHC. Esse 

modelo provém dos estudos de Raymond B. Cattell e John L. Horn, com o modelo de 

Inteligência Fluida e Cristalizada (Gf-Gc), e do modelo dos três estratos de John B. Carroll 

(SCHELINI, 2006; CARROLL, 1993). Segundo McGrew (2009), a teoria CHC se baseia em 

três camadas. Na primeira camada, as mais basais se encontram as habilidades específicas, 

como tempo de raciocínio, conhecimento matemático, atenção, velocidade de leitura, entre 

mais de 70 outras. Na segunda camada encontram-se as habilidades gerais, e por fim, na 

terceira camada, se encontra o fator geral de inteligência, conhecido como fator g (figura 4).  

 

Figura 4 – Representação dos 3 estratos. 

 
Fonte: Adaptado de McGrew (2009). 

 

Segundo o modelo CHC, na segunda camada existem diversos tipos de habilidades 

(figura 5). Essas habilidades são fatores de segunda ordem que são formados a partir da 

correlação de diversas habilidades específicas, ou seja, as habilidades gerais são 

dependentes dessas habilidades específicas (MCGREW, 2009). 

No segundo estrato encontra-se a inteligência fluida. A inteligência fluida é uma 

habilidade que está pouco ligada com conhecimentos adquiridos anteriormente. Ela é 

associada a resolução de novos problemas, problemas lógicos, a raciocínios indutivos, a 
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raciocínios dedutivos, tempo de raciocínio, entre outras habilidades. Schneider e McGrew 

(2012) definem a inteligência fluida como um controle da atenção flexível, mas deliberado para 

resolver problemas novos que não podem ser resolvidos a partir de hábitos aprendidos, 

esquemas e scripts. São diversos constructos que tem apenas um objetivo: resolver 

problemas novos. No modelo atual ela é a inteligência que tem grande correlação com o fator 

g. Isso significa que se essa inteligência sofre rebaixamento, é possível ver um rendimento 

menor em quase todas as outras habilidades (MCGREW, 2009), o que traz grande valor ao 

melhor estudo dessa inteligência.  

 

Figura 5 – Representação do modelo integrado CHC.  

 
Fonte: McGrew (2009). 

 

Alguns fatores da primeira camada relacionadas a Gf são: indução, raciocínio 

quantitativo e raciocínio sequencial (SCHNEIDER; MCGREW, 2012). De um ponto de vista 

mais prático, Primi, Ferrão e Almeida (2010) comentam sobre uma correlação da inteligência 

fluida com o desempenho em matemática e em habilidades espaciais.  

As habilidades matemáticas estão associadas com funções do córtex pré-frontal 

(MENON et al., 2000). Da mesma forma, Grey, Chabris e Braver (2003), em seu estudo 

clássico, comentam que os mecanismos neurais da inteligência fluida estão vinculados às 

regiões pré-frontal lateral e a região parietal do cérebro, nas redes frontoparietais. Essas 

regiões mediam a relação entre a Gf e a performance da pessoa. Também há discussões 

sobre a inteligência fluida ser estável ao longo da vida, mas nem todos os estudos têm 

encontrado evidencias para essa afirmação, como Schalke e colegas (2013) revisam em seu 

artigo.  

Pela inteligência fluida ser uma habilidade complexa, diversas tarefas exigem 

inteligência fluida, como tarefas de aprendizado (FILIČKOVÁ et al., 2015), tarefas de memória 

de trabalho (DUNCAN et al., 2012) e tarefas de analogia (DIX; WARTENBURGER; VAN DER 

MEER, 2016), porém testes de inteligência fluida são as principais ferramentas para mensurar 

essa Inteligência. Diversos testes podem ser usados para avaliar a inteligência fluida, como o 

Wiener Matrizen-Test 2 (WMT-2, FORMANN; WALDHERR; PISWANGER, 2011), teste D.70 



30 
 

 

(ALVES, 2007), WAIS (WECHSLER, 2013) e o teste de raciocínio matricial de Raven (RAVEN, 

2008). Esses testes avaliam principalmente acertos e o tempo de tomada de decisão dos 

participantes, sendo que muitas vezes essas medidas são correlacionadas (DER, DEARY, 

2017). Além disso, homens tendem a ter um desempenho superior a mulheres nesse tipo de 

teste (ÐAPO; KOLENOVIC-ÐAPO; 2012), embora nem sempre essa diferença sendo 

encontrada, podendo depender da amostra em que se foi aplicada o (MALLOY-DINIZ; 

SCHLOTTFELDT, 2018). Acrescenta-se que, embora os testes de inteligência fluida avaliem 

as propriedades dessa inteligência, eles acabam por mensurar outros fatores também, como 

a estratégia ou a motivação do avaliado (BORS; FORRIN, 1995; BORS; VIGNEAU, 2003; 

HAYES, PETROV, SEDERBER, 2015). 

2.2.1. Estratégia cognitiva, o papel dos olhos e testes de inteligência 

O estudo dos movimentos oculares em testes de inteligência tem ajudado a entender 

as estratégias cognitivas empregadas e a resolução de problema (THIBAUT; FRENCH, 2016; 

VIGNEAU; CASSIE; BORS, 2006). Para esse tipo de estudo, diversas medidas podem ser 

utilizadas, como fixações, tempo dessas fixações e sacadas ou então o tempo gasto em cada 

parte do teste e número de comparações entre a matriz e as alternativas (VAKIL; LIFSHITZ-

ZEHAVI, 2012; VIGNEAU; CASSIE; BORS, 2006). Esses dados são muito ricos para 

categorizar as estratégias e então buscar a melhor estratégia (BETHELL-FOX; LOHMAN; 

SNOW, 1984; HAYES; PETROV; SEDERBERG, 2011, 2015). 

Bethel-Fox, Lohman e Snow (1984) sugerem dois tipos de estratégia em tarefas de 

analogia com múltiplas alternativas: Correspondência Construtiva e Eliminação de Respostas. 

A estratégia de Correspondência Construtiva corresponde a resolver o problema primeiro e 

então ir para as alternativas, enquanto a estratégia de Eliminação de Respostas se relaciona 

à diversas comparações entre a matriz e as alternativas para tentar eliminar as respostas que 

não se adequam ao modelo (figura 6). Os resultados deles apontaram que a Correspondência 

Construtiva é uma estratégia melhor do que a de Eliminação de Respostas. Laurence e 

Colegas (2018), Vakil e Lifshitz-Zehavi (2012) e Vigneau, Cassie e Bors (2006) testaram essas 

estratégias para testes de inteligência em matriz e obtiveram resultados semelhantes.  

Vigneau, Cassie e Bors (2006) desenvolveram uma metodologia para análise da 

estratégia baseada no estudo de Bethel-Fox, Lohman e Snow (1984) que utiliza as seguintes 

variáveis: Tempo médio por item (tempo total na tarefa dividido pelo número de itens); Tempo 

na matriz; Tempo nas alternativas; Tempo proporcional na matriz (tempo na matriz dividido 

pelo tempo total); Tempo proporcional nas alternativas (tempo nas alternativas dividido pelo 

tempo total); Número de alternâncias entre matriz e alternativas; Taxa de alternâncias 

(número de alternâncias dividido pelo tempo médio. Quanto maior a taxa, mais alternâncias); 
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Latência para a primeira alternada (tempo gasto até a primeira ida as alternativas); e Índice 

de Distribuição de Tempo na Matriz (Matrix Time Distribution Index - MTDI; soma do tempo 

gasto nos itens da matriz que não pertencem a coluna mais à direita e na linha mais baixa da 

matriz subtraído pelo tempo gasto na coluna mais da direita e na linha mais baixa da matriz. 

Valores negativos indicam que a exploração da matriz foi parcial). Esses autores também 

constataram que essas medidas oculares têm um valor preditivo para a inteligência fluida, 

uma vez que com análises de regressão linear eles foram capazes de explicar 51% da 

variação dos escores dos testes de inteligência com 3 variáveis, e que o MTDI é uma das 

principais medidas dentro de seus modelos de regressão. Ainda mais, estudos têm 

demonstrado que o ensino de estratégia está correlacionado com uma melhora no 

desempenho no teste (GLADY; FRENCH; THIBAUT, 2017). 

 

Figura 6 – a) representação dos movimentos oculares realizando a estratégia de Correspondência Construtiva. b) 
representação dos movimentos oculares realizando a estratégia de Eliminação de Respostas.  

 
Fonte: Hayes, Petrov e Sederberg (2011). 

 

Nesse mesmo sentido, Hayes, Petrov e Sederberg (2011) criaram um método para 

avaliação do padrão do caminho de rastreio da matriz. Esse método se baseia na utilização 

de outra matriz e de vetores para análises quantitativas sobre padrões qualitativos de rastreio. 

Com esse método, os autores também encontraram valor preditivo nessa medida, predizendo 

56% dos escores nos testes de inteligência. 

Pesquisas relacionando ao tamanho da pupila com a inteligência também têm 

emergido. Tsukahara, Harrison e Engle (2016) comentaram que o tamanho da pupila basal 

tem correlação direta com a inteligência fluida deles. Nesse caso, quanto maior a pupila basal 

da pessoa, maior sua inteligência, mas com tamanho de efeito pequeno. Outros estudos 

(COYNE; FOROUGHI; SIBLEY, 2017; UNSWORTH; ROBINSON, 2017; LAURENCE et al., 
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2018) tentaram replicar esses resultados, mas não conseguiram, fazendo com que a relação 

de tamanho basal da pupila e a inteligência fluida ainda não estejam bem elucidados. 

Com esses estudos é possível perceber a importância que o padrão de rastreio, a 

estratégia e os olhos possuem dentro da realização dos testes de inteligência, mostrando que 

as medidas de eye tracking podem ser mais sofisticadas do que somente a pontuação dos 

testes ou o tempo gasto até a escolha de uma das alternativas. 

2.2.2. A inteligência fluida e as emoções 

Junto ao aparelho de rastreio de movimentos oculares, outras tecnologias têm ajudado 

no estudo do desempenho da inteligência. Entre elas estão a ressonância magnética funcional 

ou a medição de medidas periféricas. Friedal e colegas (2015) realizaram uma pesquisa com 

16 homens para entender se o estresse poderia modular o evento cerebral de erro de 

predição. O erro de predição pode ser percebido através da observação do estriado ventral 

pela ressonância magnética funcional. Um sinal mais forte do erro de predição no estriado 

ventral está diretamente ligado com pessoas com maior inteligência fluida. Mas quando as 

pessoas estão estressadas, como em algumas situações de aprendizado, o sinal do estriado 

ventral na ressonância magnética funcional se demonstrou mais forte. Isso demonstra que o 

estresse agudo poderia ter um papel positivo na inteligência fluida. 

Embora os efeitos das emoções tenham sido estudados em diversas habilidades, são 

poucos os estudos que analisaram os efeitos de emoções em testes que avaliam a inteligência 

fluida. Nesse sentido, Kelly e Hayslip (2000) conduziram um estudo onde observaram 

correlação negativa entre o nível de cortisol e ganho de performance em provas de inteligência 

fluida em 73 pessoas idosas. 

Gimmig e colaboradores (2006) fizeram um trabalho com 67 participantes. Nesse 

trabalho eles demonstram que pessoas com alta capacidade da memória de trabalho podem 

sofrer um bloqueio devido ao estresse diário, como, por exemplo, de uma prova escolar. Isso 

ocorre pela percepção ansiosa delas sobre uma situação de alto risco. Além disso, esse 

bloqueio não se dá somente na memória de trabalho e em habilidades e conhecimentos 

adquiridos, mas também em habilidades de raciocínio fluido e na inteligência fluida.  

Em relação ao bem-estar, não foi encontrado nenhum estudo que ligue o bem-estar 

ou emoções positivas com performance em teste de inteligência fluida, ou se quer a 

inteligência fluida. 

Dada a importância da inteligência fluida e do papel das emoções na vida humana, e 

que, embora diversos estudos tenham tentado entender os efeitos das emoções em diversas 

habilidades e fatores, relacionados ou não, a inteligência fluida, nenhum dos artigos 

encontrado se propôs a entender diretamente os efeitos das emoções com valência positiva 
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e negativa na inteligência fluida. Com isso, um trabalho em que avalie o efeito dessas 

emoções sobre essa inteligência se torna relevante. Isto parece ser ainda mais relevante na 

medida em que a inteligência fluida tem ligação com o fator g, e que o seu melhoramento ou 

o seu déficit pode influenciar outras habilidades.  

A importância desse trabalho também excede o campo teórico. Os resultados obtidos 

nessa pesquisa trazem implicações diretas para ambientes avaliativos, como entrevistas de 

emprego, testes, ambientes escolares e diversos outros tipos de avaliação. Sendo assim, os 

resultados obtidos nessa pesquisa podem trazer contribuições para campos práticos também. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

A presente investigação teve como objetivo principal analisar os efeitos da indução de 

humor com valência positiva ou valência negativa no desempenho em teste de inteligência 

fluida. Em particular, buscou-se analisar os efeitos da indução de valência positiva ou negativa 

nos movimentos oculares e na estratégia cognitiva. 

3.2. Objetivos específicos 

Desdobraram-se, a partir do objetivo principal, 4 objetivos específicos: 

• Avaliar os efeitos da indução de humor com valência positiva e negativa sobre a taxa de 

acerto e tempo para realização de teste de inteligência fluida; 

• Avaliar os efeitos da indução de humor com valência positiva e negativa sobre a taxa de 

acerto no WMT-2 em função do tipo de operação lógica demandada para resolução do 

teste; 

• Avaliar os efeitos da indução de humor com valência positiva e negativa nas medidas 

oculomotoras durante a realização de teste de inteligência fluida; 

• Avaliar o efeito dos níveis de cortisol sobre o desempenho em teste de inteligência 

fluida. 
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4. HIPÓTESES 

 

• Um desempenho melhor na taxa de acerto e tempo do grupo induzido negativamente 

comparado aos outros dois grupos; 

• Um melhor desempenho na taxa de acertos nos grupos de operações lógicas do WMT-

2 do grupo induzido negativamente comparado aos outros dois grupos 

• Diferenças no padrão de análise dos três grupos devido a alocação de atenção 

diferente para indução positiva (FREDRICKSON; BRANIGAN, 2005) e indução 

negativa (SÄNGER et al., 2014; TIFERET-DWECK et al., 2016) tanto para medidas de 

análise da matriz quanto para medidas de alternâncias entre a matriz e as alternativas;  

• Encontrar uma correlação inversa entre o escore do teste de inteligência com os níveis 

de cortisol salivar. 
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5. MÉTODO 

O presente estudo foi realizado no Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

O estudo possuiu delineamento inter-sujeitos e randomizado. Esse experimento foi 

realizado em sessão única com o participante. 

5.1. Participantes 

Participaram 161 jovens adultos no experimento. Os participantes foram de ambos os 

sexos, com idade entre 18 a 32 anos. Os participantes foram divididos aleatoriamente em três 

grupos: grupo indução de humor com valência negativa (G1); grupo indução de humor com 

valência positiva (G2); e grupo indução sem valência emocional (G3). Os grupos foram 

controlados para ter uma distribuição equilibrada em relação as variáveis de inteligência e 

idade. O tamanho da amostra foi calculado considerando alfa de 5%, beta de 80% e tamanho 

de efeito de 0,25 (médio). A análise foi feita no software G*Power® (FAUL et al., 2007). O 

resultado do cálculo amostral foi de 159 participantes. A busca dos participantes foi feita 

principalmente por meios eletrônicos relacionados a universidade e através do método 

snowball sampling. 

Foi usado como critério de exclusão os seguintes fatores: Pessoas com menos de 18 

anos ou mais de 45 anos; que possuam transtornos psiquiátricos diagnosticado ou histórico; 

que estejam dentro da categoria “severa” (igual ou acima de 26 pontos) na Escala Beck de 

Ansiedade; que estejam na categoria “severa” (igual ou acima de 30 pontos) na Escala Beck 

de Depressão; que demonstrem inteligência inferior (abaixo ou igual a 5 no percentil) no teste 

D.70; que possuam visão não-corrigida.  

5.2. Instrumentos 

Escala Beck de Ansiedade (BAI) 

É uma escala que avalia a ansiedade do participante. Ela contém 21 itens. Cada um 

dos itens apresenta um sintoma de ansiedade e devem ser avaliados pelo participante. Essa 

avaliação deve ser feita pensando na última semana, incluindo o dia da aplicação. A escala 

possui 4 níveis de resposta, sendo eles “ausente”, “suave”, “moderado”, “severo”. A pontuação 

dessa escala varia entre 0 a 63. De 0 a 7 ela é considerada como grau mínimo de ansiedade, 

de 8 a 15 como ansiedade leve, de 16 a 25 como moderada e 26 em diante como severa 

(CUNHA, 2001). O intuito do uso dessa escala foi para controlar os grupos sobre os seus 

níveis de estresse e também para servir como critério de inclusão. 
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Escala Beck de Depressão (BDI) 

Essa escala avalia a depressão dos participantes. Ela possui 21 itens. Cada um dos 

itens apresenta quatro afirmações, uma mais intensa que a outra. O participante deve ler as 

quatro afirmações e escolher a que se encaixa melhor para o período da última semana, 

incluindo o dia da aplicação. A pontuação dessa escala varia até 63 pontos. Até 13 pontos, 

indica nenhuma depressão; de 14 a 19 é considerado como depressão suave; de 20 a 29 

como depressão moderada e, de 30 até 63, como depressão severa (OLIVEIRA et al., 2012). 

O uso da Escala Beck de Depressão foi para controlar os grupos sobre o seu nível de 

depressão e como critério de inclusão. 

Inventário de Competências Emocionais (ICE) 

É um teste que possui 34 afirmações em relação a como a pessoa lida com situações 

e o participante deve avaliá-las de 1 a 5 (Anexo A). Assinar o número 1 significa que a 

afirmação “absolutamente não se aplica ao seu caso” e marcar a 5 expressa que a afirmação 

“se aplica perfeitamente ao seu caso”. Valores de 2 a 4 são intermediários. Soma-se a 

pontuação do participante em fatores de segunda ordem. A nota final será um fator geral para 

a inteligência emocional, ou seja, o quão apto o participante é para lidar com questões de 

cunho emocional, sendo a nota mínima 1 e a máxima 5 (CORREIA; BUENO, 2015). O ICE foi 

aplicado para controle do grupo sobre a inteligência emocional deles, pois ela pode influenciar 

a maneira com que os sujeitos lidam com o estresse. 

Escala Analógica de Humor (EAH): 

Essa escala possui 16 itens. Esses itens são dois adjetivos antagônicos (e.g., 

Calmo/Agitado; Alerta/Sonolento) separados por uma linha de 10 cm (Anexo B). O participante 

deve fazer um risco nessa linha onde ele acha que se encontram entre esses dois adjetivos, 

sendo o meio o estado normal da pessoa. Os itens sempre serão analisados do adjetivo 

positivo para o negativo (e.g., de calmo para agitado; de alerta para sonolento), o que fará 

com que alguns itens sejam invertidos na hora da correção (itens 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 e 16). 

Isso fará com que quanto maior a pontuação, mais negativa ela será. Essa escala resulta em 

quatro fatores, sendo eles ansiedade, sedação física, sedação mental e outros sentimentos e 

atitudes, que se refere à interesse, sociabilidade, alegria e satisfação (GUIMARÃES, 2000). 

A escala foi usada para avaliar o humor do sujeito no momento da aplicação. Os períodos de 

aplicação foram antes da indução, depois da indução e ao final do experimento. 

Teste D.70 

É um teste de inteligência que avalia o fator g de Spearman. Ele é constituído por 44 

itens com uma sequência de peças de dominó em que o participante devo descobrir a peça 

que falta com lógica nos números das outras peças (figura 7). O participante tem um tempo 
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total de 25 minutos para tentar realizar todos os itens (ALVES, 2007). O teste foi aplicado para 

controle da inteligência geral dos grupos e como critério de inclusão. 

 

Figura 7 – Exemplo do tipo de item do teste D.70. 

 
Fonte: Alves (2007). 

 

Wiener Matrizen-Test 2 (WMT-2) 

Esse teste avalia a inteligência fluida. Ele é composto por 18 itens, que possuem uma 

matriz com um problema lógico não-verbal, e apresenta 8 possíveis respostas à direita da 

matriz (Figura 10). Além disso, o teste conta com mais 3 itens-exemplos de mesma natureza 

que são feitos no início para o participante entender a dinâmica do teste. Apenas uma das 

alternativas é a correta e o participante deve encontrá-la a partir da lógica apresentada na 

matriz. O teste é baseado em diferentes operações lógicas (tipos de raciocínio), sendo elas: 

Tipo de regra (TR): continuação, variação ou sobreposição de figuras geométricas (itens 1, 2, 

3 e 5); Direção de regra (DR): variação da direção da figura geométrica, essa variação pode 

ser horizontal, vertical ou uma combinação de ambos (itens 4, 6, 7, 9 e 10); Natureza do 

Componente Gráfico (NCG): a variação de forma, número, padrão ou disposição espacial de 

elementos gráficos das figuras geométricas (itens 8 e do 11 ao 18). Foi usada a versão 

informatizada do teste (SCHLOTTFELDT; MALLOY-DINIZ, 2014). Cada página do teste tinha 

1366 x 786 pixels. Esse teste foi usado para analisar diferenças entre os três grupos. O teste 

foi conduzido no computador ligado ao instrumento de rastreio ocular e foi analisado tanto 

dados ligados ao acerto das questões quanto dados de movimentos oculares. 

Indução de humor 

O procedimento para indução de humor foi semelhante ao de Birk e colegas (2011). 

Os vídeos se baseavam em uma sequência de imagens com um texto descrevendo uma 

história. Todos os vídeos possuíam aproximadamente 4 minutos de extensão e continham 

uma música de fundo. Uma representação de um dos slides de cada vídeo pode ser 

encontrada na figura 8.  Eles foram exibidos no computador ligado ao instrumento de rastreio 

ocular. 
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Vídeo do G1: os participantes assistiram a uma sequência de imagens negativas 

selecionadas da IAPS (LANG; BRADLEY; CUTHBERT, 2008) em que se descreveu um 

acidente automobilístico. Na parte superior das imagens teve um texto descrevendo o 

acidente com forte conteúdo emocional. O vídeo contava com a música de fundo Bartok: 

String Quartet No.4 Movement V, Allegro Molto, interpretado pelo Keller Quartet. 

Vídeo do G2: os participantes assistiram a um vídeo que descreveu uma caminhada 

no parque com um amigo e encontro com animais dentro desse parque. As imagens usadas 

foram selecionadas do IAPS (LANG; BRADLEY; CUTHBERT, 2008). A música de fundo foi a 

Sinfonia Concertante em mi bemol maior, K. 364 III. Presto do autor Mozart, na interpretação 

de Julia Fischer. 

Vídeo do G3: os colaboradores assistiram a um vídeo em que falava sobre profissões 

de São Paulo há 100 anos. O vídeo seguiu uma sequência de imagens com o texto adaptado 

de uma matéria de Nascimento (2015). As imagens foram retiradas da mesma matéria. A 

música de fundo foi a introdução da canção Shadowtricks do autor Bonobo. É necessário 

apontar que uma indução sem valência emocional não é totalmente neutra. Com isso, a 

intenção da indução sem valência emocional é uma demanda cognitiva sem conteúdo afetivo. 

Dessa forma, os três grupos passaram por uma demanda cognitiva, e o que diferenciará os 

três é exatamente a valência dessas induções. 

 

Figura 8 – Slide do vídeo sobre o acidente (topo esquerda), sobre o passeio no parque (topo direita) 
e sobre as profissões de São Paulo (em baixo). 

 
Fonte: O autor (2018). 
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RED500 (Senso Motoric Instruments Inc.) 

É um equipamento de registros oculares que é acoplado a um monitor de computador 

de 22’’. Ele consiste de uma câmera que capta luz infravermelha que o próprio equipamento 

emite na direção dos olhos do sujeito. A luz infravermelha atinge a retina, passando pela 

córnea, e isso irá gerar um reflexo corneano. Esse reflexo é captado pelas câmeras do 

equipamento e então é possível localizar onde a pessoa está olhando. Nenhuma estrutura é 

presa à cabeça do indivíduo, fazendo com que seja uma técnica pouco invasiva. A partir da 

gravação da câmera é possível reconstruir o movimento feito pelos olhos do participante, com 

taxa de aquisição de dados de até 500Hz. A resolução é de 0.03º com taxa de precisão de 

0.4º. O sujeito pode mover a cabeça 40º (+/- 20º) para os lados, 20 cm para frente e trás e 

60º (+20º/-40º) para cima ou para baixo sem que a máquina perca o rastreio. Os dados 

fornecem a posição 3D dos olhos, as coordenadas x e y do registro ocular no monitor, 

diâmetro da pupila, análise de fixações, sacadas e piscadas, além de análise do tempo gasto 

nas áreas de interesse. Todos esses dados podem ser transferidos para Excel, para real time 

como arquivo AVI ou como imagens do tipo Hot Spot. O experimento foi montado no software 

SMI Experiment Center™ versão 3.7.104 (SENSOMOTORIC INSTRUMENTS, 2017b) e a 

visualização dos resultados foi feita a partir do software SMI BeGaze™ Eye Tracking Analysis 

versão 3.7.104 (SENSOMOTORIC INSTRUMENTS, 2017a). Todos os dados oculares usados 

foram provindos do olho direito. 

Cortisol salivar 

Foram coletadas amostras de saliva de uma parte da amostra. A saliva foi coletada 

em dois momentos: antes da indução e 30 minutos após o final do vídeo de indução, que é o 

momento em que os níveis de cortisol relacionado ao estímulo devem estar no seu auge 

(SCHWABE; HADDAD; SCHACHINGER, 2008). A captação de saliva foi feita usando o 

salivette para determinação de cortisol (Sarstedt AG & Co.) e seguiu-se os procedimentos da 

Salimetrics (2015) e de Kirschbaum (2018). Os participantes foram instruídos a ficar sem 

comer e beber nada ou escovar os dentes durante 30 minutos antes do começo do 

procedimento de coleta de dados. Participantes que são fumantes habituais ou que notaram 

sangramentos gengivais nos últimos dois dias antes da coleta não participaram do 

procedimento. Esse cuidado foi tomado com o intuito de evitar contaminação ou degradação 

da amostra. A primeira coleta de saliva foi feita com o intuito de analisar a linha de base do 

cortisol na saliva dos participantes. Já a segunda coleta de amostra foi feita com o intuito de 

verificar a produção de cortisol após passarem pela indução. As amostras de saliva foram 

mantidas a -20ºC até a análise. Para medir o nível de cortisol foi usado um kit de ensaio ELISA 

para Cortisol Salivar (DBC - Diagnostic Biochem Canada Inc.). Foram realizadas duas 

análises por conteúdo de saliva para garantir resultado mais confiáveis, seguindo os 
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procedimentos da bula. Todas as coletas que tiveram coleta do cortisol foram realizadas entre 

14:00 e 17:00 horas. Isso foi feito para controlar a variação diurna do cortisol. A medida de 

cortisol foi usada para comparar os níveis de estresse dos três grupos e correlacionar os 

níveis de cortisol com o desempenho no teste. A coleta de saliva não foi realizada em todos 

os sujeitos uma vez que foram necessárias duas amostras em duplicata por participante (uma 

antes e uma depois da indução) e as coletas com coleta de material salivar poderiam ser feitas 

apenas no período da tarde. Por isso, foram selecionados aleatoriamente 10 participantes de 

cada grupo para realizar o procedimento. É esperado que se encontre diferença uma vez que 

essa é uma medida muito sensível (KALMAN; GRAHN, 2004). 

5.3. Procedimento 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie sob o CAAE número 75035917.5.0000.0084. Em seguida foi feito o 

contato com os colaboradores de pesquisa. Esse contato foi feito a partir da internet, em 

páginas de redes sociais ligadas à instituição, e por meio de indicações dos próprios 

colaboradores, seguindo o método snowball sampling. A coleta foi realizada integralmente no 

Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade Presbiteriana Mackenzie em 

uma única sessão em um horário estipulado com os participantes de pesquisa. Participantes 

que iriam participar do procedimento de coleta salivar foram instruídos a ficarem sem comer 

ou beber nada e não escovar os dentes durante 30 minutos antes do horário de início da 

coleta de dados 

Ao iniciar o procedimento, foi entregue o termo de consentimento do sujeito (Anexo C) 

e com ele foi explicado o procedimento. Quando o sujeito esteva de acordo, ele assinava duas 

vias do termo, uma ficando com o pesquisador e outra com o participante. Em seguida o 

colaborador respondeu a BAI, BDI, o ICE e o Teste D.70. Em coletas que o participante fosse 

doar material salivar, era entregue ao participante um salivette para coleta da saliva em 

seguida ao teste D.70. Ele era instruído a tentar colocar o algodão em posição sublingual e 

mantê-lo por 2 minutos. Após esse período, ele devolvia o algodão ao salivette. Tanto a 

inserção quanto a remoção do algodão da boca foram realizados sem o uso das mãos. Com 

as escalas, testes e coleta de saliva concluídos, o participante respondia a EAH. Quando os 

critérios de inclusão eram satisfeitos, o participante foi alocado aleatoriamente em um dos 3 

grupos experimentais. Em seguida, ele foi dirigido ao computador com o equipamento de 

rastreio de movimento ocular. O participante então assistia ao vídeo de indução de humor de 

acordo com o grupo em que ele pertencia. Ao término do vídeo, a EAH foi aplicada novamente. 

Posteriormente, o participante era reposicionado no equipamento de eye tracking e realizou o 

teste WMT-2. Ao final do teste do WMT-2 o sujeito respondeu uma última vez a EAH. Quando 

a coleta foi referente a um dos participantes com coleta de saliva, ao se passar 30 minutos 
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após o final vídeo de indução de humor, foi entregue um novo salivette e ele fez o 

procedimento de coleta de saliva mais uma vez. O procedimento está esquematizado na figura 

9.  

 

Figura 9 – Procedimento esquematizado. 

 
Fonte: O autor (2018). 

 

 

5.4. Análise dos Resultados 

Foi conduzido teste de normalidade ligados a assimetria e a curtose para a pontuação 

no teste WMT-2 de inteligência fluida. Também foi feito o teste de normalidade de d'Agostino-

Pearson (SHESKIN, 2004) para essa mesma medida. Optou-se por esse teste uma vez que 

o número amostral é grande. Além disso, foi usado o alfa de Cronbach para testar a 

consistência interna dos itens desse teste de Gf. 

ANOVAs unifatoriais foram conduzidos para as escalas iniciais e de indução, além das 

medidas de cortisol, para analisar se houveram diferenças entre os grupos. A variável 

independente foram os grupos e a dependente foram as pontuações na BAI, BDI, ICE, D70 e 

EAH. Também foi realizada uma correlação de Pearson entre os níveis de cortisol salivar 

basal e o nível de cortisol após a indução com BAI, BDI, ICE, D70 e a EAH inicial, pós indução 

e final. Para as medidas de cortisol, foi feita uma ANOVA de medidas repetidas entre as 

medidas pré e pós indução. 

Já para o desempenho no teste de inteligência, também foram conduzidas. ANOVAs 

unifatoriais. Os grupos foram o fator independente. Já as variáveis dependentes utilizadas 

foram: porcentagem de acertos, tempo nos itens e pontuação de eficiência inversa (Inverted 

Efficience Score, IES), que é o tempo de realização do teste dividido pela porcentagem de 

acertos. Nessa variável, é possível encontrar quatro categorias: pessoas com número alto de 

acertos e tempo curto para realização da prova (eficiência alta); pessoas com número alto de 

acertos e lentas (eficiência média), pessoas com número baixo de acertos e rápidas (eficiência 

média) e pessoas com número baixo de acertos e lentas (eficiência baixa). Dessa forma, os 

acertos e o tempo são compensados e as duas categorias de eficiência médias ficam 
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interpostas. Os números mais baixos nesse índice se referem aos mais eficientes, daí o nome 

do índice, e, em compensação, quanto maior o índice, menor eficiência (BRUYER; 

BRYSBAERT, 2011). Essas variáveis também foram analisadas de acordo com os grupos de 

itens relacionados as operações lógicas do teste WMT-2. Também foi feita uma correlação 

entre o nível de cortisol e as medidas de desempenho no WMT-2. 

As medidas oculomotoras foram analisadas por meio de ANOVAs com a variável 

independente sendo os grupos e as variáveis dependentes de acordo com o procedimento de 

Vigneau, Cassie e Bors (2006; ver referencial teórico para melhor explicação das medidas), 

sendo as variáveis: Tempo médio nos itens, tempo na matriz, tempo nas alternativas, 

porcentagem de tempo na matriz, porcentagem de tempo nas alternativas, número de 

alternâncias, taxa de alternâncias, latência para a primeira alternada e Índice de Distribuição 

de Tempo na Matriz (Matrix Time Distribution Index – MTDI). Uma melhor visualização das 

áreas de interesse (Areas of Interest – AOIs) e das células usadas para calcular o MTDI pode 

ser encontrada na Figura 10. As medidas de tempo nas AOIs foram em relação a quanto 

tempo o participante passou dentro de cada AOI, enquanto as medidas de alternância foram 

calculadas a partir de cada troca de uma AOI para outra. O MTDI foi calculado a partir do 

tempo em cada célula da matriz. Assim sendo, o MTDI é a soma dos tempos nas células 1, 

2, 4 e 5 subtraídos pela soma dos tempos nas células 3, 6, 7, 8 e 9. Valores negativos indicam 

que a análise foi predominante na última coluna e na última linha, enquanto valores positivos 

indicam uma análise mais abrangente da matriz. Essas medidas foram analisadas tanto no 

teste como um todo quanto em cada tipo de operação lógica. 

 

Figura 10 – Representação de uma das questões do WMT-2 do grupo Natureza do 
Componente Gráfico com a representação das AOIs relativas a matriz e as alternativas, 

bem como a numeração de das células da matriz. 

 
Fonte: Laurence e colegas (2018). 
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Também foi comparado o nível de inteligência no teste D.70 entre o sexo masculino e 

feminino. A partir disso, a amostra foi dividida por sexo e todas as análises acima foram 

realizadas para cada sexo separadamente, com exceção das análises de cortisol, uma vez 

que o número amostral é pequeno para separar entre os dois sexos. 

Os tamanhos de efeito para as ANOVAs foram calculados em η² e foram considerados 

como grande os valores acima de 0,14, como médio os valores acima de 0,06 e como 

pequeno os valores acima de 0,01. Para as ANOVAs de medidas repetidas, foi usado o ηp², 

considerando valores acima de 0,26 como grandes, valores acima de 0,13 como médios e 

valores acima de 0,02 como baixos. Por fim, para correlações de Pearson, o r foi usado como 

tamanho de efeito, sendo valores acima de 0,5 altos, acima de 0,3 médios e acima de 0,1 

pequenos (COHEN, 1988).  
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6. RESULTADOS  

6.1. Caracterização da amostra 

Foram coletados dados de 161 participantes (100 mulheres; idade M=21,53 anos, 

DP=2,74). Eles variaram de 18 a 32 anos. Desses sujeitos, 17 foram excluídos da amostra 

final por não estarem dentro dos critérios de inclusão. Com isso a amostra final contou com 

144 participantes (89 mulheres, idade M=21,60 anos, DP=2,82). O grupo indução de humor 

com valência negativa contou com 49 participantes (26 mulheres) de 18 a 31 anos; o grupo 

indução de humor com valência positiva com 48 participantes (32 mulheres) de 18 a 32 anos; 

e o grupo indução sem valência emocional com 47 participantes (31 mulheres). 

Em relação as medidas de cortisol, 32 pessoas participaram desse subgrupo. O grupo 

de indução negativa contou com 10 participantes (6 mulheres; Idade M=20,80; DP=1,69). O 

grupo indução positiva contou com 11 participantes (2 mulheres; Idade M=22,91; DP=3,16). 

Já o grupo neutro contou com 11 participantes (5 mulheres, Idade M=22,36; DP=3,23). 

Foram conduzidas ANOVAs unifatoriais para verificar diferenças entre os grupos antes 

das atividades de indução de humor. Para isso, os escores nas escalas BAI, BDI, ICE e o 

resultado no teste D.70 foram analisados como variáveis dependentes. Além disso, foram 

analisados os escores da EAH e o nível de cortisol basal. Resultados mostram não haver 

diferença significa entre os 3 grupos para nenhuma das variáveis analisadas, indicando que 

os 3 grupos eram semelhantes. A medida geral de cortisol foi de 4,83 nmol/L (DP=0,12). Os 

resultados encontrados estão apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Análises de variância unifatorial para as pontuações médias obtidas pelos três grupos antes da indução 
de humor para Escala Beck de Ansiedade (BAI), Escala Beck de Depressão (BDI), Inventário de Competências 
Emocionais (ICE), Teste D70 em percentil e os Fatores Ansiedade (F1), Sedação Física (F2), Sedação Mental (F3) 
e Outros Sentimentos e Atitudes (F4) da Escala Analógica de Humor (EAH). G1 se refere ao grupo indução de 
humor com valência negativa, G2 ao grupo indução de humor com valência positiva e G3 ao grupo indução sem 
valência emocional. 

 G1 G2 G3    

 
Média  
(DP) 

Média  
(DP) 

Média  
(DP) 

F p η² 

Idade  
(em anos) 

21,51 
(2,55) 

21,75 
(3,38) 

21,55 
(2,51) 

0,098 0,907 <0,001 

BAI 
8,16 

(5,39) 
9,21 

(6,81) 
8,38 

(6,43) 
0,377 0,687 0,005 

BDI 
8,52 

(6,04) 
7,35 

(6,18) 
7,57 

(6,69) 
0,515 0,599 0,007 

ICE 
3,35 

(0,40) 
3,53 

(0,50) 
3,48 

(0,52) 
1,900 0,153 0,026 

D70 
(Percentil) 

56,69 
(27,48) 

61,27 
(24,69) 

54,04 
(24,20) 

0,977 0,379 0,014 
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EAH F1 
44,27 

(19,21) 
42,97 

(19,98) 
41,98 

(16,37) 
0,181 0,834 0,003 

EAH F2 
42,38 

(12,67) 
40,77 

(14,87) 
40,19 

(13,13) 
0,333 0,717 0,005 

EAH F3 
43,37 

(17,94) 
40,63 

(21,15) 
45,51 

(18,53) 
0,762 0,469 0,011 

EAH F4 
34,50 

(16,60) 
34,33 

(15,46) 
33,15 

(15,05) 
0,103 0,903 0,001 

Cortisol 
Salivar 

(nmol/L) 

4,834 
(0,133) 

4,816 
(0,957) 

4,847 
(0,148) 

0,162 0,851 0,011 

 

 

6.2. Efeito das induções de humor no nível de cortisol salivar e na Escala 

Analógica de Humor 

Para as escalas realizadas após a indução, foram conduzidas ANOVAs unifatoriais 

com os fatores da EAH como variáveis dependentes. Foi verificado diferença significativa 

entre os três grupos para os 4 fatores que compõe a escala. A figura 11 apresenta os 

resultados da avaliação na EAH após a visualização dos vídeos. 

 

Figura 11 – Gráfico com a pontuação média (barras representam intervalo de confiança de 95%) obtida pelos três 
grupos depois da indução de humor para o Fator Ansiedade (F1), Fator Sedação Física (F2), Fator Sedação Mental 
(F3) e Fator Outros Sentimentos e Atitudes (F4) da Escala Analógica de Humor (EAH). G1 se refere ao grupo 
indução de humor com valência negativa, G2 ao grupo indução de humor com valência positiva e G3 ao grupo 
indução sem valência emocional. 

 
Fonte: O autor (2018). *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
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A significância encontrada para o fator ansiedade foi de p<0,001. O efeito encontrado 

para o fator ansiedade é de magnitude alta (η²=0,400). Testes Post Hoc LSD mostram que a 

diferença encontrada é entre o grupo estresse induzido com os dois outros (p<0,001 para 

Grupo indução negativa x Grupo indução positiva; p<0,001 para Grupo indução negativa x 

Grupo neutro). Também houve diferença significativa para o fator sedação física (p=0,030). O 

efeito encontrado foi de magnitude média (η²=0,069). Testes Post HOC LSD identificara 

diferenças entre o grupo indução de humor com valência negativa com o grupo indução sem 

valência emocional (p=0,008). Houve diferença significativa para o fator sedação mental 

(p=0,001). O efeito encontrado foi de magnitude média (η²=0,128). A diferença encontrada foi 

entre o grupo indução com valência positiva com os outros dois grupos (p<0,001 para G1 x 

G2; p=0,030 para G2 x G3). Verificou-se também diferença significativa para o fator outros 

sentimentos e atitudes (p<0,001). O efeito encontrado foi de magnitude alta (η²=0,288). 

Análises Post Hoc LSD permitiram ver que a diferença é entre grupo indução com valência 

negativa e grupo indução com valência positiva (p<0,001) e grupo indução de valência 

negativa com grupo neutro (p<0,001). 

Também foi feita a análise nos itens, afim de se entender o que os participantes 

sentiam após a indução. Houveram diferenças significativas para 12 dos 16 itens da escala. 

A representação das pontuações pode ser vista na Figura 12. O item alerta-sonolento teve 

diferença significativa (p=0,001) e a diferença foi entre o grupo valência negativa com os 

outros dois grupos. O tamanho de efeito encontrado foi grande (η²=0,141). O item calmo-

agitado também contou com uma diferença significativa entre os grupos (p<0,001). A 

diferença foi entre o grupo valência negativa com os outros dois grupos. O tamanho de efeito 

encontrado foi grande (η²=0,232). Conjuntamente, houve diferença no item satisfeito-

insatisfeito (p<0,001). A diferença foi entre o grupo valência negativa com os outros dois 

grupos. O tamanho de efeito encontrado foi grande (η²=0,283). O item tranquilo-preocupado 

apresentou diferença significativa (p<0,001). Similarmente, a diferença foi entre o grupo com 

valência negativa e os outros dois. O tamanho de efeito encontrado foi grande (η²=0,277). Da 

mesma forma, o item relaxo-tenso apresentou diferenças significativas (p<0,001). A diferença 

foi, mais uma vez, entre o grupo com valência negativa com os outros dois. O tamanho de 

efeito foi grande (η²=0,412). O item atento-distraído demonstrou diferença significativa 

(p=0,019). A diferença foi entre o grupo indução com valência positiva com os outros dois. O 

tamanho de efeito foi médio (η²=0,078). Da mesma forma, houve diferença significativa no 

item capaz-incapaz (p=0,052). A diferença foi entre o grupo com valência negativa e o grupo 

indução neutra. O tamanho de efeito foi pequeno (η²=0,059). O item alegre-triste apresentou 

diferença significativas (p<0,001). A diferença foi entre o grupo indução com valência negativa 

com os outros dois. O tamanho de efeito foi grande (η²=0,348). Bem como houve diferença 
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significativa no item amistoso-hostil (p<0,001). A diferença, similarmente, foi entre o grupo 

valência negativa com os outros dois. O tamanho de efeito foi grande (η²=0,193). Do mesmo 

mofo, foi encontrada diferença significativa no item interessado-desinteressado (p=0,055). A 

diferença foi entre o grupo valência negativa e o grupo sem valência emocional. O tamanho 

de efeito foi pequeno (η²=0,057). Por fim, foi encontrada diferença significativa no item 

sociável-retraído (p=0,002). A diferença encontrada foi entre o grupo valência negativa com 

os outros dois grupos. O tamanho de efeito encontrado foi médio (η²=0,119). 

 

Figura 12 – Gráfico representativo da pontuação de cada grupo para todos os itens da EAH (sem itens invertidos). 
O eixo das abcissas é marcado em milímetros e é definido pela média de onde os participantes cortaram a linha. 
G1 se refere ao grupo indução de humor com valência negativa, G2 ao grupo indução de humor com valência 
positiva e G3 ao grupo indução sem valência emocional.   

 
Fonte: O autor (2018). *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 

Em relação ao cortisol salivar após a indução, não foram encontradas diferenças 

significativas entre os três grupos (F=0,686; p=0,521; η²=0,046). A média geral foi de 4,88 

nmol/L (DP=0,13). O grupo indução negativa apresentou média de 4,905 nmol/L (DP=0,153), 

o grupo indução positiva teve média de 4,851 nmol/L (DP=0,099) e o grupo neutro teve média 
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de 4,909 nmol/L (DP=0,131). Esse resultado não era esperado, uma vez que era esperado 

maiores níveis de estresse do grupo indução negativa. Foi conduzida uma ANOVA de 

medidas repetidas entre os valores basais de cortisol e os valores pós indução. Nessa análise 

de variância foi encontrada diferença significativa (F=12,85; p<0,001). O efeito encontrado foi 

de magnitude alta (ηp²=0,307). Porém, não foi encontrada diferença significativa entre os 

grupos (F=0,48; p=0,624; ηp²=0,032).  

6.3. Efeitos do vídeo de indução de humor no teste de inteligência 

Por se tratar de uma amostra grande, foi usado o teste de normalidade de d'Agostino-

Pearson (SHESKIN, 2004). A distribuição dos dados é normativa (p=0,273; Assimetria=0,10; 

Curtose=-0,65). Além disso, foi testada a consistência interna dos itens. Para isso, foi usado 

o alfa de Cronbach. A consistência interna encontrada foi aceitável (α=0,69). 

6.3.1. Medidas de Desempenho Comportamental 

Relativo ao desempenho dos participantes no WMT-2, foi avaliado a porcentagem de 

acertos, o tempo médio e o IES. Eles foram calculados tanto para o teste inteiro quanto para 

os grupos de operações lógicas. Não foram encontradas diferenças significativas para os 

escores, tão pouco para o tempo, tanto na média geral quanto nos grupos de itens 

relacionados as operações lógicas. Em relação ao IES, encontrou-se diferenças significativa 

no índice para o grupo de itens da operação lógica de direção da regra. O tamanho de efeito 

encontrado foi médio. Em análises post-hoc LSD, encontrou-se diferença significativa entre o 

G1 e o G3 (p=0,002) e entre o G2 e o G3 (p=0,017). Os valores encontrados nos testes 

estatísticos estão expostos na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Análises de variância unifatorial para a porcentagem de acertos no teste, tempo médio e pontuação de 
eficiência inversa (IES) relativos ao teste em geral e aos itens relativos as operações lógicas de tipo de regra (TR), 
direção da regra (DR) e natureza do componente gráfico (NCG). O escore encontra-se em porcentagem de acertos, 
o tempo em segundos e o IES em milissegundos. G1 se refere ao grupo indução de humor com valência negativa, 
G2 ao grupo indução de humor com valência positiva e G3 ao grupo indução sem valência emocional.  

 G1 G2 G3    

 
Média  
(DP) 

Média  
(DP) 

Média  
(DP) 

F p η² 

Escore (geral) 
% 

59,75 
(19,06) 

60,99 
(16,78) 

57,21 
(16,74) 

0,571 0,566 0,008 

Escore 
(TR) % 

87,76 
(19,85) 

93,75 
(12,01) 

88,30 
(17,95) 

1,837 0,163 0,025 

Escore 
(DR) % 

67,34 
(28,19) 

71,25 
(21,00) 

62,12 
(23,68) 

1,656 0,195 0,023 

Escore 
(NCG) % 

44,44 
(23,52) 

43,08 
(21,66) 

42,60 
(22,31) 

0,087 0,917 0,001 

Tempo médio 
(geral) 

41,709 
(18,625) 

45,193 
(17,773) 

46,922 
(27,055) 

0,735 0,481 0,010 
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Tempo médio 
(TR) 

22,475 
(9,526) 

24,858 
(9,518) 

25,163 
(13,734) 

0,855 0,427 0,012 

Tempo médio 
(DR) 

36,063 
(14,440) 

40,231 
(17,713) 

42,746 
(26,219) 

1,372 0,257 0,019 

Tempo médio 
(NCG) 

53,050 
(27,632) 

56,430 
(23,221) 

58,412 
(34,672) 

0,426 0,654 0,006 

IES (Geral) 
74863,63 

(45744,61) 
76917,80 

(29455,55) 
85784,21 

(47229,58) 
0,924 0,399 0,013 

IES (TR) 
26256,77 

(12233,59) 
27118,12 

(11430,93) 
29652,92 

(15807,84) 
0,838 0,435 0,012 

IES (DR) 
53865,98 

(26797,95) 
60501,19 

(28175,63) 
81675,87 

(62402,45) 
5,410 0,005 0,073 

IES (NCG) 
160858,41 

(165831,45) 
160408,36 

(128254,78) 
182484,11 

(153919,10) 
0,332 0,718 0,005 

 

6.3.2. Medidas relacionadas ao padrão de movimentos oculares 

Relativo aos movimentos oculares, foram analisadas as variáveis tempo na matriz, 

porcentagem de tempo na matriz, tempo nas alternativas, porcentagem de tempo nas 

alternativas, número de alternâncias, razão de alternâncias, latências para primeira alternada 

e Índice de Distribuição na Matriz. Elas foram divididas em três grupos: variáveis relacionadas 

ao tempo nas AOIs, variáveis relacionadas as alternâncias entre as AOIs e o Índice de 

Distribuição de Tempo na Matriz. 

Para o tempo na matriz e alternativas e suas respectivas porcentagens, não foram 

encontradas diferenças significativas. Não há diferenças tanto no tempo que cada grupo 

passou dentro da AOI da matriz (p=0,366; η²=0,014) ou da AOI das alternativas (p=0,771; 

η²=0,004). Quando calculado a porcentagem de tempo nessas AOIs, também não é 

encontrada nenhuma diferença para a matriz (p=0,670; η²=0,006) ou para as alternativas 

(p=0,885; η²=0,002). A quantidade de tempo que cada grupo passou em cada uma das AOIs 

pode ser vista na Figura 13. 

Em relação a porcentagem nas AOI, o grupo indução de humor com valência negativa 

passou uma média de 83% do tempo dentro da matriz e das alternativas. Já o grupo indução 

de humor com valência positiva teve uma média de 82%. Por fim, o grupo indução sem 

valência emocional teve uma média de 85%.  
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Figura 13 – Gráfico representando o tempo médio (barras representam intervalo de confiança de 95%) que cada 
grupo passou tanto na matriz quanto nas alternativas em relação ao teste em geral e aos itens relativos as 
operações lógicas de tipo de regra (TR), direção da regra (DR) e natureza do componente gráfico (NCG). G1 se 
refere ao grupo indução de humor com valência negativa, G2 ao grupo indução de humor com valência positiva e 

G3 ao grupo indução sem valência emocional.  

 
Fonte: O autor (2018). 

 

Já para as medidas relacionadas as alternâncias, não foram encontradas diferenças 

significativas em nenhuma das variáveis. No teste inteiro, o grupo indução negativa teve uma 

alternada a cada 3,95 segundos, enquanto o grupo indução positiva teve uma alternada a 

cada 4,41 segundos, e, por fim, o grupo indução neutra teve uma alternada a cada 4,07 

segundos. Os resultados de cada grupo bem como os testes estatísticos estão dispostos na 

tabela 3. 

 

Tabela 3 – Análises de variância unifatorial para o número de alternâncias, taxa de alternâncias e tempo para 
primeira alternada (em segundos) relativos ao teste em geral e aos itens relativos as operações lógicas de tipo 
de regra (TR), direção da regra (DR) e natureza do componente gráfico (NCG). G1 se refere ao grupo indução de 
humor com valência negativa, G2 ao grupo indução de humor com valência positiva e G3 ao grupo indução sem 

valência emocional. 

 G1 G2 G3    

 
Média  
(DP) 

Média  
(DP) 

Média  
(DP) 

F p η² 

Alternadas  
(geral) 

9,01 
(4,73) 

8,82 
(3,79) 

9,72 
(4,31) 

0,576 0,563 0,008 

Alternadas 
(TR) 

5,92 
(3,83) 

6,00 
(3,77) 

6,73 
(4,63() 

0,570 0,567 0,008 
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Alternadas 
(DR) 

9,46 
(4,03) 

9,20 
(4,59) 

9,46 
(4,04) 

0,095 0,909 0,001 

Alternadas 
(NCG) 

10,39 
(6,07) 

10,07 
(4,28) 

11,23 
(5,57) 

0,591 0,555 0,008 

Taxa de 
alternância (geral) 

0,253 
(0,116) 

0,227 
(0,116) 

0,246 
(0,115) 

0,694 0,501 0,010 

Taxa de 
alternância (TR) 

0,285 
(0,157) 

0,256 
(0,137) 

0,296 
(0,149) 

0,919 0,401 0,013 

Taxa de 
alternância (DR) 

0,279 
(0,117) 

0,247 
(0,110) 

0,258 
(0,130) 

0,872 0,420 0,012 

Taxa de 
alternância (NCG) 

0,230 
(0,114) 

0,210 
(0,114) 

0,223 
(0,106) 

0,389 0,678 0,005 

Primeira 
Alternada (geral) 

10,85 
(5,17) 

12,01 
(5,30) 

11,98 
(6,74) 

0,637 0,531 0,009 

Primeira 
Alternada (TR) 

8,35 
(4,62) 

7,57 
(3,93) 

7,14 
(4,89) 

0,874 0,420 0,013 

Primeira 
Alternada (DR) 

9,29 
(4,40) 

9,81 
(4,37) 

10,93 
(7,12) 

1,134 0,325 0,016 

Primeira 
Alternada (NCG) 

12,73 
(7,00) 

14,81 
(7,96) 

14,00 
(8,64) 

0,862 0,424 0,012 

 

Por fim, as medidas do Índice de Distribuição de Tempo na Matriz apontaram diferença 

significativas. Foi encontrada diferença significa no teste em geral, o tamanho de efeito 

encontrado foi pequeno. Análises post-hoc LSD indicam diferença significativa entre o grupo 

indução neutra e o grupo indução positiva (p=0,010). Já na operação lógica tipo de regra, 

similarmente houve diferença significativa, o tamanho de efeito encontrado foi médio. A 

diferença está entre o grupo indução neutra com os dois outros (p=0,054 para o G1 x G3 e 

p=0,002 para G2 x G3). Também foram verificadas diferenças na operação lógica direção da 

regra, o tamanho de efeito encontrado foi pequeno. A diferença novamente é entre o grupo 

indução positiva e o grupo neutro (p=0,010). Por fim, houve uma tendência de diferença na 

operação lógica natureza do componente gráfico. Análises post-hoc LSD também 

demonstram diferença significativa entre o grupo valência positiva e o grupo neutro (p=0,044). 

Os resultados dos índices para cada grupo e os resultados da análise estatística se encontram 

na tabela 4. 
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Tabela 4 – Análises de variância unifatorial para o Índice de Distribuição de Tempo na Matriz (MTDI) relativos ao 
teste em geral e aos itens relativos as operações lógicas de tipo de regra (TR), direção da regra (DR) e natureza 
do componente gráfico (NCG). G1 se refere ao grupo indução de humor com valência negativa, G2 ao grupo 
indução de humor com valência positiva e G3 ao grupo indução sem valência emocional. 

 G1 G2 G3    

 
Média 
(DP) 

Média 
(DP) 

Média 
(DP) 

F p η² 

MTDI (geral) 
0,096 

(0,238) 
0,139 

(0,196) 
0,021 

(0,227) 
3,466 0,034 0,047 

MTDI (TR) 
0,143 

(0,244) 
0,206 

(0,210) 
0,047 

(0,266) 
5,233 0,006 0,069 

MTDI (DR) 
0,008 

(0,255) 
0,080 

(0,207) 
-0,045 
(0,230) 

3,466 0,034 0,047 

MTDI (NCG) 
0,116 

(0,244) 
0,137 

(0,207) 
0,043 

(0,226) 
2,254 0,109 0,031 

 

As medidas do MTDI também podem ser analisadas a partir de heat maps. Dessa 

forma, quando é plotado o heat map de um dos itens, é possível perceber a diferença no 

padrão de exploração de cada um dos grupos de forma visual. Dessa forma, é observada 

diferença no MTDI se o tempo de fixação for maior ou menor na última coluna e na última 

linha. Com isso, padrões com maior tempo nessa área da matriz apresentarão um MTDI 

negativo, enquanto padrões com menos tempo nessa área da matriz irão apresentar um MTDI 

positivo. No caso, o item usado para demonstração do heat map foi o item 3, que teve 

diferença significativa (p=0,017) e o tamanho do efeito encontrado foi pequeno (η²=0,051). O 

grupo indução valência positiva (M=0,091; DP=0,272) teve diferença significativa (p=0,004) 

com o grupo neutro (M=-0,063; DP=0,294). O grupo indução negativa (M=0,023; DP=0,260) 

não teve diferença significativa com os outros dois grupos. O grupo indução neutra teve uma 

média negativa no MTDI, o que aponta por uma predominância na análise da última coluna e 

da última linha. Enquanto os outros dois grupos tiveram uma média do MTDI positiva, 

indicando que a análise tende a ser homogênea por toda a placa. O heat map do padrão de 

fixações na matriz do item 3 pode ser visto na Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

Figura 14 – Heat maps com o padrão de fixação na matriz para os três grupos. A legenda representa a média de 
tempo de fixação, sendo o mínimo de 100 ms (azul) e o máximo tempos maiores que 500 ms (vermelho). G1 se 
refere ao grupo indução de humor com valência negativa, G2 ao grupo indução de humor com valência positiva e 
G3 ao grupo indução sem valência emocional. 

 
Fonte: O autor (2018). 

 

6.3.3. Diferenças de desempenho entre os sexos 

Foi testada a possibilidade de haver diferença entre os sexos para a inteligência fluida. 

Com isso, foi encontrada uma diferença significativa na inteligência dos dois grupos. Essa 

diferença foi constatada tanto no escore bruto do D.70 (t(142)=5,298; p<0,001) quanto no 

percentil (t(142)=2,169; p=0,032). A média do sexo feminino (D.70 M=24,21; DP=4,67; Percentil 

M=53,78; DP=24,86) dessa amostra apresentou uma inteligência fluida abaixo da média do 

sexo masculino (D.70 M=31,38; DP=4,47; Percentil M=63,15; DP=25,72). Por conta disso, 

foram feitas análises separando os sexos com as mesmas variáveis já apresentadas. Aqui só 

serão expostos os resultados em que foram encontradas diferenças significativas. 

Por conta de a amostra não ter sido balanceada por gênero, o número de participantes 

em cada grupo foi diferente, bem como o número de homens e mulheres no presente estudo. 

Também não foi constatada diferenças significativas nas escalas iniciais entre homens e 

mulheres. As escalas pós-indução seguiram os mesmos padrões para o grupo geral. 

Em relação ao escore no WMT-2, medido pela porcentagem de acertos, não foram 

encontradas diferenças tanto no escore geral quanto nos grupos de raciocínios lógicos para 

os homens. Porém, foi verificada diferença significativa no grupo de raciocínio direção da regra 

para mulheres (F=3,242; p=0,044). A magnitude do efeito encontrado é média (η²=0,070). O 

grupo indução positiva (M=70,0%; DP=21,0) teve uma média superior ao grupo indução 

negativa (M=56,2%; DP=32,5) e ao grupo neutro (M=55,5%; DP=22,3).  
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Não houveram diferenças significativas em relação ao tempo para nenhum dos sexos. 

Também não houveram diferenças significativas no IES para o sexo masculino, mas houve 

diferença significativa no grupo de raciocínio direção da regra para o sexo feminino (F=4,758; 

p=0,011). A magnitude do efeito encontrado é média (η²=0,104). O grupo indução neutra 

(M=94391,97 ms; DP=70974,11) foi menos eficiente que o grupo indução positiva 

(M=61193,64 ms; DP=27450,52) ou o grupo indução negativa (M=59173,50 ms; 

DP=32648,73).  

Não foram encontradas diferenças significativas para nenhum dos sexos para as 

medidas relacionadas ao tempo nas AOIs e para as medidas relacionadas as alternâncias 

entre as AOIs. Para o MTDI, similarmente não houve diferenças significativas para os homens. 

Para o sexo feminino, foi verificado diferença significativa para o MTDI no teste geral e para 

os três tipos de raciocínios lógicos. Em todas as categorias, o grupo neutro apresentou uma 

média inferior aos dois outros grupos. O efeito encontrado no teste geral e nos tipos de 

raciocínio lógico direção da regra e natureza do componente gráfico foram de tamanho médio. 

Já o tamanho de efeito encontrado no raciocínio lógico tipo de regra foi grande. As médias de 

cada grupo, bem como os testes estatísticos podem ser encontrados na tabela 5. 

 

Tabela 5 – Análises de variância unifatorial para o Índice de Distribuição de Tempo na Matriz (MTDI) relativos ao 
teste em geral e aos itens relativos as operações lógicas de tipo de regra (TR), direção da regra (DR) e natureza 
do componente gráfico (NCG) somente na amostra do sexo feminino. G1 se refere ao grupo indução de humor 
com valência negativa, G2 ao grupo indução de humor com valência positiva e G3 ao grupo indução sem valência 

emocional. 

Sexo Feminino G1 G2 G3    

 
Média 
(DP) 

Média 
(DP) 

Média 
(DP) 

F p η² 

MTDI (geral) 
0,126 

(0,207) 
0,155 

(0,225) 
-0,015 
(0,242) 

4,990 0,009 0,104 

MTDI (TR) 
0,169 

(0,222) 
0,241 

(0,236) 
0,007 

(0,299) 
6,845 0,002 0,137 

MTDI (DR) 
0,034 

(0,232) 
0,104 

(0,228) 
-0,078 
(0,242) 

4,781 0,011 0,100 

MTDI (NCG) 
0,147 

(0,209) 
0,141 

(0,236) 
0,006 

(0,232) 
3,699 0,029 0,079 

 

6.4. Humor ao final do procedimento 

Ao fim do experimento foi realizada mais uma vez a escala analógica de humor. Dessa 

vez não foram encontradas diferenças significativas entre nenhum dos fatores. Isso indica que 

os grupos estavam iguais em relação ao humor no final do procedimento. As médias de cada 

grupo para cada fator e as análises estatísticas estão expostos na tabela 6. 
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Tabela 6 – Análises de variância unifatorial para a pontuação média obtida pelos três grupos ao final do teste para 
os Fatores Ansiedade (F1), Sedação Física (F2), Sedação Mental (F3) e Outros Sentimentos e Atitudes (F4) da 
Escala Analógica de Humor (EAH). G1 se refere ao grupo indução de humor com valência negativa, G2 ao grupo 
indução de humor com valência positiva e G3 ao grupo indução sem valência emocional. 

 G1 G2 G3    

 
Média  
(DP) 

Média  
(DP) 

Média  
(DP) 

F P η² 

EAH F1 
48,71 

(17,20) 
46,69 

(18,76) 
47,44 

(19,26) 
0,149 0,862 0,002 

EAH F2 
50,55 

(15,41) 
49,72 

(17,10) 
45,80 

(13,83) 
1,249 0,290 0,018 

EAH F3 
42,42 

(20,52) 
42,79 

(25,17) 
43,84 

(19,78) 
0,053 0,948 0,001 

EAH F4 
42,95 

(15,72) 
40,99 

(17,23) 
36,59 

(16,19) 
1,860 0,159 0,026 

 

6.5. Medidas de Cortisol 

Em relação as medidas de cortisol, foi calculada a diferença entre a medida basal e 

depois da indução. Em relação a esse cálculo, não foram observadas diferenças significativa 

entre os grupos (F=0,480; p=0,624; η²=0,030). O grupo indução negativa teve uma média de 

variação de 0,071 (DP=0,124), enquanto o grupo indução positiva teve uma média de 0,035 

(DP=0,075). O grupo neutro teve uma média de 0,062 (DP=0,056). 

Foram conduzidas correlações para verificar a possibilidade de conexões entre as 

medidas de cortisol com outras medidas. Primeiramente, foi encontrada uma correlação 

negativa entre a medida de cortisol pós-indução e o ICE. Esses resultados parecem indicar 

que pessoas com maiores competências emocionais apresentam menor cortisol salivar. Além 

disso, foram feitas análises de correlações entre a medida de cortisol basal com a primeira 

EAH e entre a medida de cortisol após a indução com a EAH pós indução e final. Não foram 

encontradas correlações significativas entre a EAH inicial com o cortisol basal nem do cortisol 

pós indução com a EAH pós indução, tão pouco com a EAH final. 

Também foram realizadas análises de correlações dos níveis de cortisol após a 

indução com as medidas de desempenho do WMT-2. Não foram encontradas correlações 

para a porcentagem de acerto do WMT-2. Foi encontrada uma correlação negativa entre o 

nível de cortisol após a indução com o tempo geral, com o tempo nos itens de operação lógica 

Direção da Regra e Natureza do Componente. Também foi encontrada uma correlação 

marginal entre a eficiência nos itens da operação lógica Direção da Regra com o nível de 

cortisol após a indução. O tamanho de efeito encontrado foi médio. O IES é um valor inverso, 

o que justifica a correlação negativa. A correlação pode ser entendida como quanto mais 

eficiente, maior o cortisol, logo, quanto maior a eficiência, maior o cortisol. A tabela 7 sumaria 
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os resultados das correlações do nível de cortisol com as demais medidas avaliadas no 

presente estudo. 

 

Tabela 7 – Correlações entre os níveis de cortisol salivar basal e pós indução com medidas das escalas e com 
medidas de desempenho do WMT-2. 

 
Cortisol Salivar 

Basal 
Cortisol Salivar  

Pós-Indução 

BAI 0,01 0,06 

BDI 0,20 0,25 

ICE -0,16 -0,37* 

D70 -0,08 0,14 

EAH F1 inicial 0,10 - 

EAH F2 inicial 0,03 - 

EAH F3 inicial 0,13 - 

EAH F4 inicial 0,07 - 

EAH F1 pós indução - 0,24 

EAH F2 pós indução - 0,34† 

EAH F3 pós indução - 0,01 

EAH F4 pós indução - 0,26 

EAH F1 final - -0,04 

EAH F2 final - 0,25 

EAH F3 final - 0,25 

EAH F4 final - 0,26 

Escore (geral) % - -0,13 

Escore (TR) % - -0,05 

Escore (DR) % - -0,02 

Escore (NCG) % - -0,16 

Tempo médio (geral) - -0,37† 

Tempo médio (TR) - -0,15 

Tempo médio (DR) - -0,35† 

Tempo médio (NCG) - -0,40* 

IES (Geral) - -0,29 

IES (TR) - -0,16 

IES (DR) - -0,36† 

IES (NCG) - -0,10 

Correlações significativas em negrito. *p<0,05; †p<0,10  
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7. DISCUSSÃO 

O objetivo principal da presente dissertação foi analisar os efeitos da indução de humor 

com valência positiva ou valência negativa no desempenho em teste de inteligência fluida. 

Para isso, os participantes foram divididos em três grupos relativos ao tipo de indução e então 

foram avaliadas diferenças de desempenho no teste WMT-2, bem como as medidas 

oculomotoras durante a realização dessa tarefa. Antes da indução, esses participantes não 

demonstraram diferenças significativas para níveis de ansiedade, depressão, competências 

emocionais, inteligência e humor, quando comparados entre os grupos experimentais. 

O primeiro fato a ser notado é que foram observadas diferenças no padrão de humor 

após a indução. As médias dos quatro fatores na escala analógica de humor diferiram entre 

os grupos. No fator ansiedade, como esperado, os participantes do grupo indução com 

valência negativa apresentaram uma média mais alta. Isso aponta que esse grupo estavam 

mais ansiosos que os outros dois grupos. Esse resultado é particularmente esperado, uma 

vez que o vídeo de indução feito foi um vídeo negativo. Esse vídeo envolve uma narrativa 

sobre como aconteceu um acidente de carro fictício, fotos com valência negativa e algumas 

de alta intensidade, além de uma música intensa no fundo. Nesse sentido, o vídeo levou as 

pessoas do grupo indução negativa a um estado tenso, agitado e preocupado. Considerando 

que o estresse é uma mudança fisiológica perante um estímulo estressor (KOOLHAAS et al., 

2011), essas características podem ser identificadas como um estado de estresse do 

participante. Porém, é necessário notar que os índices de cortisol salivar após a indução não 

apontam para uma diferença significativa entre os grupos. Pode-se atribuir esse resultado a 

diversos fatores. Alguns deles seriam: (1) não houve de fato uma indução, o que seria 

inesperado, uma vez que os participantes reportaram níveis de ansiedade diferentes após a 

indução; (2) a realização do teste WMT-2, por si só, teria influenciado os níveis de cortisol nos 

participantes dos 3 grupos, e pessoas que se sentiram mais incomodados durante a 

realização desse teste produziram mais cortisol, que foi captado na saliva. Embora o pico de 

cortisol seja após 20-30 minutos, 10 minutos após o estímulo já se encontra aumento dos 

níveis de cortisol na saliva (MATSUDA et al., 2012), logo, algum estresse decorrente da 

realização do teste pode ter interferido na segunda amostra salivar; (3) o número de 

participantes foi reduzido, o que pode ter impedido a identificação de diferenças entre os 

grupos, demonstrando a necessidade de ampliação da amostra. De qualquer forma, a 

hipótese de que os níveis de cortisol salivar estariam maior no grupo indução negativa não foi 

verificada. 

Nota-se também que houve diferença no fator sedação física, avaliada por meio da 

EAH. Nesse sentido, o fator avalia o quão sociável o participante está e se ele está em algum 

estado de confusão mental. Foi observada diferença entre o grupo indução com valência 
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negativa e o grupo neutro. Não foram encontradas diferenças nos itens relacionados a ideias 

claras ou confusão, perspicaz ou raciocínio difícil, dinâmica ou apático e ágil ou desajeitado. 

A diferença foi verificada principalmente no item sociável ou retraído e capaz ou incapaz. Isso 

parece indicar que os três vídeos não diferiram muito na demanda cognitiva e apenas na 

sociabilidade. Isso se pauta uma vez que uma diferença nos itens relacionados a alguma 

possível confusão, devida a um maior trabalho cognitivo, não foram encontrados. Os 

participantes diferiram apenas em quesitos sociáveis. Isso pode ser explicado novamente pelo 

tipo da valência de cada vídeo. 

Também foi verificada uma diferença na sedação mental. Nesse sentido, o grupo 

indução positiva diferiu dos outros dois grupos. Nos itens, o grupo indução negativa estava 

mais alerta que os outros dois. O grupo indução positiva também estava mais distraído que 

os outros dois. A reação de alerta no grupo indução negativa é explicada pela resposta ao 

estresse que muda aumenta o foco atencional (TIFERET-DWECK et al., 2016). Já para as 

mudanças detectadas no humor do grupo indução com valência positiva, é esperado que eles 

fiquem mais relaxados, uma vez que a situação que é mostrada no vídeo é caracterizada por 

uma situação segura. Nesse caso é muito possível a ativação do sistema parassimpático 

(BRADLEY; LANG, 2008), mas essa hipótese precisaria de experimentos envolvendo outras 

medidas para confirmação. 

O fator “outros sentimentos e atitudes” também apresentou diferença, com o grupo 

indução com valência negativa tendo uma pontuação mais alta que os outros dois grupos. 

Nesse sentido, os participantes do grupo indução negativa se demonstraram mais hostis, mais 

tristes e mais insatisfeitos que os outros dois grupos. Eles também se mostraram menos 

interessados que o grupo neutro. De fato, a tristeza, a insatisfação e a falta de interesse se 

dão pelo conteúdo negativo do vídeo. Esses resultados apontam para um sucesso do vídeo 

de indução. Já a hostilidade apresentada por esse grupo pode ser explicada em grande parte 

pela resposta de luta ou fuga relativa ao estresse (UCHINO et al., 2007). Com isso, a hipótese 

de que haveriam diferenças nas escalas subjetivas de humor foi verificada. 

Em relação ao teste de inteligência, não houveram diferenças significativas para a 

porcentagem de acertos do teste em geral quanto para as operações lógicas. Também não 

foram encontradas diferenças significativas no tempo médio dos participantes, o que é 

esperado, uma vez que o tempo de reação e o escore de testes de inteligência normalmente 

estão correlacionados (DER; DEARY, 2017). Em relação aos grupos de indução, a 

expectativa era que fosse identificada qualquer variação entre os grupos para as medidas de 

escore, uma vez que o estresse afeta diversas funções ligadas a inteligência fluida (e.g., 

DUNCKO et al., 2009; SÄNGER et al., 2014). Nesse sentido, foi encontrada diferença 

significativa na eficiência de um subgrupo do teste, o grupo Direção da Regra. Nesses itens, 
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o grupo neutro foi menos eficiente do que os dois outros grupos. Dessa forma, os resultados 

podem ser explicados por duas vias: (1) a indução foi se perdendo ao decorrer dos vídeos, 

uma vez que a EAH final não apresenta diferenças significativas. Com isso, as placas mais 

próximas do final não possuem mais o efeito da indução, que seriam do grupo Natureza do 

Componente Gráfico. Os exercícios mais próximos da indução são os exercícios do grupo 

Tipo de Regra, mas eles são os com maior porcentagem de acerto dentro do teste, o que 

diminuí a variação de resultados em uma amostragem de universitários. Portanto, a diferença 

na eficiência entre os três grupos de indução só pode ser notada no grupo Direção da Regra, 

que é o segundo grupo de operações lógicas mais próximo da indução; (2) Schalke e colegas 

(2013) apontam para uma estabilidade da Gf. Nesse caso, mesmo com diversas condições 

ao decorrer da vida, não há mudanças perceptíveis na Gf. Essa hipótese parece explicar os 

resultados dos participantes entre si apresentados no presente estudo. Emoções não 

afetaram diretamente a inteligência fluida a ponto de encontrar diferenças na pontuação do 

teste. Esses resultados também são coerentes se forem colocados numa perspectiva 

evolutiva. A inteligência é fundamental para a sobrevivência do ser vivo. Se ela for afetada de 

forma negativa durante uma situação de risco, o ser vivo terá menos chances de 

sobrevivência. Mas agora se um ser vivo tem ela estável numa situação de risco, terá maiores 

chances de sobrevivência. Porém, essa constatação é apenas especulativa, sendo um ponto 

a ser explorado em outros estudos. Nesse caso, é necessário ressaltar que essa explicação 

não deve ser confundida com a hipótese de interação Savana-QI (DUTTON, 2013). Assim, a 

hipótese de que o grupo com indução negativa teria um melhor desempenho não foi 

confirmada. 

Quando analisadas as variáveis de movimentos oculares, não foram verificadas 

diferenças significativas para as variáveis relacionadas ao tempo nas AOIs ou as variáveis 

relacionadas as alternâncias. Medidas de tempo nas AOIs não costumam ter diferenças 

quando comparamos grupos (VAKIL; LIFSHITZ-ZEHAVI, 2012). Já dados de alternância têm 

sido relacionados ao desempenho em diversos testes, como testes de leitura com lacunas 

(McCRAY; BRUNFANT, 2018), testes de analogias (BETHEL-FOX; LOHMAN; SNOW, 1984) 

e testes de inteligência fluida (LAURENCE et al., 2018). Normalmente é relacionado que 

quanto menos alternâncias, melhor o desempenho. Como não houveram diferenças no escore 

do teste entre os grupos de indução, era previsto que não houvessem diferenças nas 

alternâncias.  

Uma medida que foi verificada diferença foi o Índice de Distribuição de Tempo na 

Matriz. O grupo neutro teve uma concentração maior do tempo na última linha e na última 

coluna do que os outros dois grupos. Vigneau, Caissie e Bors (2006) discutem que o MTDI 

está diretamente relacionado com melhor desempenho no teste de inteligência de matrizes. 
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O índice positivo representa pessoas que analisaram a matriz de forma mais uniforme, e o 

índice negativo representa pessoas que se focaram principalmente na última coluna e na 

última linha da matriz. O índice do grupo neutro foi mais baixo que o índice dos outros dois 

grupos, e no subtipo de raciocínio lógico Direção da Regra, ele chegou a ser negativo. Essa 

diferença pode ser explicada pela atenção. Emoções positivas tendem a ampliar o escopo de 

atenção (FREDRICKSON; BRANIGAN, 2005) e o estresse tende a retirar o foco das 

informações periféricas, privilegiando assim a atenção na tarefa principal (SÄNGER et al., 

2014; TIFERET-DWECK et al., 2016). Como a tarefa principal era encontrar os padrões no 

teste, pessoas que estavam no grupo indução de humor com valência negativa também 

tiveram a capacidade de ampliar o seu escopo atencional e essa diferença pode ser 

observada no MTDI. Logo, a hipótese de que seriam encontradas diferenças nos padrões dos 

movimentos oculares foi confirmada. 

Ademais, foram encontradas diferenças significativas na inteligência fluida pré-indução 

dos participantes do sexo feminino e do sexo masculino. Essa diferença pode ser explicada 

pela por características próprias da amostra. 

As participantes do sexo feminino foram mais sensíveis que os participantes do sexo 

masculino. De fato, há diferenças relacionado a como cada sexo processa informações, sendo 

que o sexo masculino tende a ter uma experiência emocional mais intensa enquanto o sexo 

feminino tem uma expressividade emocional maior (DENG et al., 2016). Foram encontradas 

diferenças no escore de uma subcategoria de operação lógica, na eficiência dessa categoria 

e em todas as medidas do MTDI. Com exceção do MTDI do subgrupo de raciocínio lógico da 

Natureza do Componente Gráfico e da eficiência no subgrupo Direção da Regra, todos as 

medidas tiveram o melhor desempenho do grupo indução positiva. Já nas medidas que o 

grupo de indução positiva não foi o com melhor desempenho, ele não demonstrou diferenças 

significativas com o grupo de melhor desempenho. Esses resultados indicam que a indução 

de humor com valência positiva tende a trazer uma melhor performance dentro de 

participantes do sexo feminino.  

Não foram encontrados estudos que relatem demonstrem um melhor desempenho de 

mulheres em condições positivas para testes de inteligência. Wang (2016) comenta que 

homens que são induzidos a uma emoção positiva demonstram um efeito negativo na 

memória. Porém, os resultados encontrados no presente estudo demonstram o inverso, um 

efeito positivo para mulheres. Isso demonstra a complexidade desse fenômeno. Tendo isso 

em vista, diferença nos caminhos de processamento parecem diferir entre homens e 

mulheres. Boggio et al. (2008) encontraram diferenças na diferenciação de rosto entre 

homens e mulheres quando modulam o córtex temporal. Uma meta-análise feita por Stevens 

e Hamann (2012) também demonstra que há ativações de áreas diferentes para valências 
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diferentes entre homens e mulheres. Portanto, é possível que exista um processamento 

diferente dos vídeos entre homens e mulheres, e dependendo das áreas que cada vídeo 

ativar, cause um recrutamento de uma rede, o que pode criar inibições em outras circuitarias 

e regiões do cérebro. Essas redes que sofreram inibições podem ser relacionadas ao 

processamento de informações relacionadas ao comportamento da inteligência fluida. 

Outra linha de estudos aponta que mulheres, em ambientes hostis, tendem a ter um 

desempenho pior em matemática e tarefas espaciais (STEELE, 1997; OSWALD; HARVEY, 

2000; MARX; STAPEL, 2006; ERIKSSON; LINDHOLM, 2007), sendo que essas habilidades 

possuem relação com a inteligência fluida (PRIMI; FERRÃO; ALMEIDA, 2010). Estudos nessa 

perspectiva fazem mulheres realizarem um teste de matemática ou uma tarefa especial depois 

de receberem a informação de que mulheres são ruins nessas tarefas ou que homens vão 

melhor do que mulheres, criando assim um ambiente hostil. Porém, esses resultados não se 

ligam diretamente com os resultados encontrados no presente estudo uma vez que é 

encontrado um efeito negativo em ambientes desconfortáveis. A questão levantada seria se 

mulheres em condições agradáveis teriam um desempenho melhor do que mulheres em 

condições neutras. Nesse sentido, Doyle e Voyer (2016) realizaram uma meta-análise de 

estudos nessa perspectiva. De fato, o presente estudo não levou mulheres a acreditarem que 

iriam melhor ou pior no teste de inteligência, mas os dois métodos têm o paralelo em relação 

ao conforto e desconforto ao realizar a tarefa. Dessa forma, é possível que esse efeito 

modulatório ocorra a partir desse desconforto. Aqui novamente é necessário comentar que 

provavelmente a indução se perdeu durante o teste, o que explica não ter sido encontrado 

nenhuma diferença no subgrupo de raciocínio lógico Natureza do Componente Gráfico.  

O motivo do porquê pessoas em situações confortáveis apresentam diferenças no 

desempenho ainda é um mistério (DOYLE; VOYER, 2016). Algumas hipóteses foram 

levantadas por Cadinu e colegas (2003). Em suma, eles apontam para a possibilidade desse 

efeito ser mediado pela ansiedade, por uma divisão da atenção (entre o ambiente e a tarefa) 

e perda ou ganho de motivação. Relacionado a motivação, Grimm e colaboradores (2009) 

comentam que uma possível causa estaria ligada a Teoria do foco regulatório (HIGGINS, 

1984; 1997). Essa teoria aponta que as pessoas avaliam o meio em relação a ganhos e 

perdas. Quando o foco está na presença ou ausência de ganhos, é considerado um foco em 

promoção, e quando o foco está para a presença ou ausência de perdas, é considerado um 

considerado um foco em prevenção. Dessa forma, participantes que foram induzidos por 

ambientes hostis ou confortáveis, terão focos motivacionais diferentes, o que influencia 

diretamente no desempenho da pessoa.  

Baseado nos dados apresentados, uma questão surge: então por que não foi 

encontrado um efeito deletério no grupo indução de humor com valência negativa? Em relação 
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as mulheres, o grupo indução negativa e o grupo neutro tiveram performances semelhante. 

Nesse caso, talvez seja possível levantar a hipótese de que, por se tratar de uma amostra 

universitária, seja difícil que os participantes, em média, acertem menos do que 

aproximadamente 56% dos itens, uma média relativa a aproximadamente 10 itens do total do 

WMT-2. Para que a média do grupo indução negativa tenho um efeito mais agudo do que o 

grupo neutro seria necessária uma indução mais forte.  

Indo ao encontro com o que foi apresentado por Wang (2016), talvez esse efeito possa 

se estender a outros componentes da cognição, como a inteligência fluida. Nesse caso, o 

benefício encontrado no sexo feminino não iria se estender para o sexo masculino, não 

criando diferenças significativas. Além disso, Doyle e Voyer (2016) comentam que não foram 

encontradas diferenças entre homens quando homens estavam em ambientes confortáveis 

ou desconfortáveis, o que pode se desdobrar para os resultados encontrados aqui. Outro 

ponto necessário de se ressaltar é a amostra relativamente pequena entre homens dentro do 

presente estudo. Dessa forma não se evidenciaria diferenças significativas, mas talvez elas 

possam ser encontradas em uma amostra maior. 

Em relação as medidas de cortisol, foi encontrada uma correlação negativa entre a 

pontuação no ICE e os níveis de cortisol salivar após a indução. De fato, o ICE avalia a 

habilidade para lidar com situações emocionais. Logo, não é uma surpresa que pessoas que 

lidem melhor com situações emocionais tenham uma resposta menos acentuada e os níveis 

de cortisol sejam menores.  

No que diz respeito aos níveis de cortisol e a inteligência fluida, Kelly e Hayslip (2000) 

encontraram uma correlação inversa entre níveis de cortisol e os níveis de inteligência fluida. 

Esse resultado não se confirmou nos nossos dados. Não foi verificada correlação significativa 

entre as duas medidas. Porém, foi encontrada uma correlação negativa entre o tempo no teste 

geral e nos itens da operação lógica Direção da Regra e Natureza do Componente Gráfico 

com os níveis de cortisol após a indução de humor. Também foi encontrada uma correlação 

negativa entre esses valores de cortisol com o IES para o grupo de itens da operação lógica 

Direção da Regra, indicando que quanto maior a eficiência (uma vez que o IES é inverso) 

maior os níveis de cortisol. Juntando esses dois resultados, é possível especular que níveis 

maiores de cortisol estão ligados com uma melhor eficiência, e pessoas que tiveram um maior 

tempo, possuem uma pior eficiência. Portanto, os resultados encontrados aqui vão em outro 

caminho comparado aos resultados de Kelly e Hayslip (2000). Porém, a amostra desses 

autores foi de uma população idosa, o que talvez possa justificar essa diferença. 

Os resultados apresentados nesse trabalho trazem contribuições para uma interface 

entre áreas relacionadas a psicometria com áreas das ciências cognitivas. Nesse sentido, os 
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nossos dados apontam para um impacto maior em mulheres quando elas estão em situação 

de bem-estar e que, no geral, é possível apontar para diferenças na forma de processamento 

da matriz do teste. Sendo assim, diferente do que Vigneau, Caissie e Bors (2006) apontam, 

mudanças no MTDI não são o suficiente para alterar o escore final do teste. Os resultados 

que apresentaram diferença sempre apontam para o melhor desempenho de uma das 

valências comparadas a uma valência neutra. Ainda mais, esse trabalho também possuí 

implicações práticas. Em situações de avaliação, como em entrevistas de emprego ou 

avaliações escolares, os dados apresentados no presente estudo não apontam para grandes 

diferenças no desempenho da inteligência fluida em situações de valência negativa, positiva 

ou condições sem valência emocional. 

Em relação as limitações do estudo, é necessário apontar que a amostra não foi 

pareada por sexo entre os grupos. Desse modo, os grupos ficaram desbalanceados quando 

a amostra foi separada pelo sexo. Além disso, pelo teste de inteligência ser em seguida a 

indução, houve interferência na segunda medida de cortisol, apontando para um efeito de 

supressão. Outro ponto importante é que equipamentos de neuroimagem poderiam auxiliar 

no melhor entendimento dos resultados encontrados. 

Dessa forma, estudos futuros deveriam se empenhar no uso de técnicas de 

neuroimagem para entender quais mecanismos estão sendo ativados e em que momentos 

eles são recrutados, podendo gerar uma melhor explicação do processo. Outra abordagem 

para estudos futuros deveria ser a realização de induções de humor positivas e negativas de 

diversas amplitudes. Com isso, deveriam ser feitas mais de um tipo de indução de valência 

negativa, sendo uma indução negativa de baixa intensidade e outra de alta intensidade. O 

mesmo se aplicaria para as induções de valência positiva. Nesse sentido, Quas e colegas 

(2014; 2015) desenvolveram um método de indução negativa de baixa ou alta intensidade. 

Métodos dessa natureza podem ilustrar melhor o efeito de cada tipo de valência no 

desempenho dos participantes e podem trazer evidências relacionadas a lei de Yerkes-

Dodson. Além disso, estudos futuros deveriam começar a se empenhar em entender 

diferenças entre os dois sexos, tendo em vista que são escassos os estudos encontrados que 

se propõem a entender a diferença do efeito de emoções para cada sexo.   
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8. CONCLUSÂO 

• Não houveram diferenças significativas entre os três grupos para medidas 

relacionadas ao desempenho no teste de inteligência WMT-2; 

• Para os tipos de operação lógica do teste de inteligência WMT-2, foi encontrada 

diferença apenas de eficiência na operação lógica Direção da regra, em que o grupo 

indução sem valência emocional foi menos eficiente que os outros dois grupos, 

seguindo uma direção diferente da hipótese estipulada; 

• Relativo aos movimentos oculares, não foram encontradas diferenças para as medidas 

de movimentos oculares relacionadas ao tempo nas AOIs e as alternâncias, o que é 

esperado já que não houveram diferenças no desempenho, mas foi encontrada 

diferença na medida de análise da matriz, confirmando a hipótese de que as induções 

iriam causar padrões de movimentos oculares diferentes; 

• Não foram encontradas correlações entre o teste de inteligência e os níveis de cortisol, 

o que não confirma a hipótese, porém foram encontradas correlações inversas dos 

níveis de cortisol com o tempo de realização do teste de inteligência WMT-2 e com a 

eficiência de um dos tipos de operação lógica. 
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ANEXO A 

INVENTÁRIO DE COMPETÊNCIAS EMOCIONAIS 
Instruções: Este teste é composto por frases que você deve ler atentamente e responder, por meio de uma escala de 1 a 5, de que forma elas se aplicam ao 

seu caso. Escolha 1 se o conteúdo da frase “absolutamente não se aplica ao seu caso” e 5 se o conteúdo “se aplica perfeitamente ao seu caso”. Também 

poderá escolher valores intermediários (2, 3 e 4) a esses dois extremos, caso considere mais pertinente. Como pode perceber, não há respostas certas ou 

erradas, pois elas apenas descrevem sua maneira de ser. Bom trabalho! 

Itens  1 2 3 4 5 Itens  1 2 3 4 5 

1. Tenho jeito para lidar com pessoas problemáticas.      
18. Sou capaz de expressar os meus sentimentos de 

apreço por alguém. 

     

2. Detecto a influência, positiva ou negativa, que 

outras pessoas exercem sobre as minhas emoções. 

     
19. Percebo o impacto, positivo ou negativo, do meu 

comportamento sobre outras pessoas. 

     

3. Por mais que tente, não consigo controlar a 

expressão do que estou sentindo. 

     
20. Consigo expressar o meu descontentamento de 

forma apropriada. 

     

4. Sei como gerar em mim mesmo o sentimento 

apropriado para aquilo que tenho que fazer. 

     21. Sou capaz de me livrar facilmente da tristeza.      

5. Procuro compreender a causa emocional dos 

comportamentos das pessoas. 

     
22. Identifico as atividades que me deixam de mau 

humor. 

     

6.Tenho facilidade de expressar o que sinto.      
23.Consigo ajudar outras pessoas a se sentirem 

melhor. 

     

7. Consigo perceber a diferença entre o que eu 

deveria ou gostaria de sentir e o que realmente sinto 

numa situação. 

     
24. Quando estou com um sentimento negativo, sei o 

que devo fazer para me sentir melhor. 

     

8. Sei como acalmar uma pessoa eufórica, sem 

desanimá-la. 

     25. Consigo controlar a minha irritação.      

9. Coloco-me no lugar das pessoas para 

compreender os seus sentimentos. 

     26. Sei como acalmar uma pessoa nervosa.      

10. Noto quando estou me sentindo mal, mesmo sem 

saber a causa. 

     27. Consigo vencer o meu desânimo.      

11. Conheço meios para melhorar meu estado 

emocional. 

     
28. Tenho vergonha de expressar os meus 

sentimentos. 

     

12. Noto rapidamente quando um sentimento está 

aumentando perigosamente de intensidade. 

     
29. Sei como motivar as pessoas para darem o 

melhor de si. 

     

13. Evito deixar que o meu mau humor influencie o 

meu relacionamento com as pessoas. 

     
30. Consigo controlar-me para não agir sob 

influência da euforia, quando necessário. 

     

14. Sou capaz de me motivar novamente quando 

algo na minha vida não sai bem. 

     
31. Sei como encorajar uma pessoa a enfrentar o seu 

medo. 

     

15. Sei como motivar uma pessoa desanimada, sem 

constrangê-la. 

     32. Sou emocionalmente expressivo.      

16. Frustrações deixam-me desanimado/a por 

bastante tempo. 

     
33. Identifico quando uma pessoa está ou não 

disposta a me ajudar. 

     

17. Quando estou tomado(a) pela emoção, procuro 

afastar-me da situação até que possa encará-la de 

modo mais sereno. 

     
34. “Conto até dez” para não agir 

descontroladamente. 
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ANEXO B 

ESCALA ANALÓGICA DE HUMOR 

INSTRUÇÕES: Avalie como você se sente agora em relação aos itens abaixo e marque 

cada linha com um traço vertical no ponto que melhor descreve seus sentimentos. O 

centro de cada linha indica como você habitualmente se encontra e as extremidades 

indicam o máximo de cada condição. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERSPICAZ 

ALERTA    SONOLENTO 

CALMO    AGITADO 

FORTE    FRACO 

CONFUSO    COM IDÉIAS CLARAS 

ÁGIL    DESAJEITADO 

APÁTICO    DINÂMICO 

SATISFEITO    INSATISFEITO 

PREOCUPADO    TRANQUILO 

RACIOCÍNIO 

DIFÍCIL   
TENSO    RELAXADO 

ATENTO    DISTRAÍDO 

INCAPAZ    CAPAZ 

ALEGRE    TRISTE 

HOSTIL    AMISTOSO 

INTERESSADO    DESINTERESSADO 

RETRAÍDO    SOCIÁVEL 
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ANEXO C 

 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “DESEMPENHO EM TESTE DE 

INTELIGÊNCIA FLUIDA E INDUÇÃO DE HUMOR: ESTRATÉGIAS COGNITIVAS E PADRÕES DE 

MOVIMENTOS OCULARES” que tem como objetivo avaliar o efeito do estresse momentâneo no 

desempenho em teste de inteligência. O procedimento do estudo consiste em responder inicialmente cinco 

escalas que procuram avaliar os seguintes aspectos: nível de ansiedade, nível de depressão, habilidade de 

compreender as emoções e nível de humor. Além disso, envolve a realização de um teste de inteligência na forma 

de papel e lápis. Em seguida, será solicitado que coloque um pedaço de algodão na boca a fim de coletar a saliva. 

A saliva contida no algodão será usada para avaliação do nível de cortisol. Após isso, a Sra./Sr. irá assistir apenas 

um vídeo com duração de 3 minutos que pode ser em um desses três temas: uma estória relacionada com 

emoções positivas, uma estória relacionada com emoções negativas e um vídeo com emoções neutras. Após o 

término do vídeo, a Sra./Sr. realizará um outro teste de inteligência no computador. Depois que terminar o teste, 

você responderá novamente duas escalas: uma de humor e uma de ansiedade. O teste de inteligência será 

realizado em um computador que possui uma máquina de registro de movimentos oculares. Esse equipamento 

funciona emitindo um feixe de luz que é invisível ao olho humano (isto é, próximo ao infravermelho) o que 

possibilita identificar a parte da tela do computador em que a pessoa está olhando. Esse dispositivo não oferece 

nenhum risco ao participante, mesmo para aquelas pessoas que tenham um histórico de doenças oculares. Além 

disso, o feixe de luz não causa qualquer tipo de desconforto. Os instrumentos serão aplicados pelo 

Pesquisador Responsável e tanto os instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal 

oferecem riscos mínimos aos participantes. Os riscos podem estar relacionados com: o fato do vídeo 

poder causar algum desconforto ou gerar um pouco de ansiedade por conter imagens com conteúdo 

emocional negativo; em virtude de ter que ficar parado enquanto responde o teste e isso gerar algum 

incômodo físico; e possível desconforto ao responder alguns itens mais complexos do teste de 

inteligência. Caso a Sra./Sr. sinta algum mal-estar, poderá deixar o procedimento a qualquer momento, 

e terá direito a assistência. 

O senhor não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua participação neste estudo. 

Da mesma forma, a Sra./Sr. não terá nenhuma despesa pessoal em qualquer fase do estudo, incluindo 

exames e consultas. Durante o período de sua participação, se houver qualquer despesa adicional de 

sua parte em relação à condição ou alimentação, a Sra./Sr. será reembolsada/o. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o esclarecimento 

de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, 

sem qualquer penalidade ou prejuízo. A qualquer momento, se for de seu interesse, a Sra./Sr. poderá 

ter acesso a todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo, ou a respeito dos resultados gerais 

do estudo. Quando o estudo for finalizado, a Sra./Sr. será informado sobre os principais resultados e 

conclusões obtidos no estudo no seu endereço de e-mail ou pelo telefone. Caso seja necessário, a Sra./Sr. 

terá assistência permanente durante o estudo, ou mesmo após o término ou interrupção do estudo. Se ocorrer 

qualquer problema ou dano pessoal comprovadamente decorrente dos procedimentos ou tratamentos aos quais o 

Sra./Sr. será submetida/o, lhe será garantido o direito a tratamento gratuito na instituição ou em outra por ela 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
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indicada e o Sra./Sr. terá direito a indenização determinada por lei. 

As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garantido 

o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome 

dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), bem como a 

identificação do local da coleta de dados. A Sra./Sr. tem a garantia de que todos os dados obtidos a seu 

respeito, assim como qualquer material coletado só serão utilizados neste estudo. 

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da 

Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 4º andar - sala 400, 2766-7615, e-mail: 

prpg.pesq.etica@mackenzie.br. 

O comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie (CEP/UPM), organizado e 

criado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) em conformidade com a legislação em vigor 

do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde, é um Colegiado interdisciplinar, 

com munus público, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses 

dos participantes de pesquisa em sua integridade e dignidade, e para contribuir no desenvolvimento 

da pesquisa dentro dos padrões éticos. Desde já agradecemos a sua colaboração. 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas 

pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer momento 

tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-me da mesma, sem 

qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

 

Nome do Participante de Pesquisa:    
 

Assinatura do Participante de Pesquisa:    

 
 

Declaro que expliquei ao Participante de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste estudo, seus eventuais 

riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como 

esclareci as dúvidas apresentadas assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

São Paulo,  de  de 20_____ . 
 

 
  

Paulo Guirro Laurence (p.laurence@hotmail.com)  Elizeu Coutinho de Macedo 

(elizeu.macedo@mackenzie.br) 

(11) 2114-8878 

Rua Piauí, 181, 10º andar 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 


