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RESUMO 
 

SOUSA, S. G. Avaliação de funções executivas e não-executivas em adolescentes e sua 
relação com a inteligência. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em 
Distúrbios do Desenvolvimento, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2012. 
 

As funções executivas referem-se, de forma geral, à capacidade do sujeito de engajar-se 

em comportamentos orientados a objetivos, ou seja, à realização de ações voluntárias, 

independentes, autônomas, auto-organizadas e orientadas para metas específicas. 

Habilidades relacionadas às funções executivas sobrepõem-se ao conceito psicológico de 

comportamento inteligente, porém alguns estudos têm revelado inconsistências na relação 

entre tais funções e inteligência. Nesse sentido, o presente estudo investigou a relação das 

funções executivas e não-executivas com a inteligência. Especificamente, foram analisadas 

as diferenças entre grupos com inteligência média, inteligência superior e inteligência 

muito superior nas funções executivas e não-executivas; possíveis efeitos de gênero sobre 

o desempenho em funções executivas, não-executivas e inteligência; a relação entre 

funções executivas, não-executivas e inteligência; e se a relação entre inteligência e 

funções executivas é mais evidente do que entre inteligência e funções não-executivas 

conforme aumenta o nível de inteligência. Participaram 120 adolescentes de 15 e 16 anos, 

alunos do Ensino Médio, de ambos os sexos, de uma escola pública e três particulares do 

Estado de São Paulo, divididos em três grupos, quais sejam, inteligência média, 

inteligência superior e inteligência muito superior. O material utilizado para a coleta de 

dados se constituiu das Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral, da Escala de 

Inteligência Wechsler para Crianças (WISC-III), do Teste de Stroop Computadorizado, do 

Teste de Fluência Verbal, do Teste de Trilhas B, do Teste de Vocabulário por Imagens 

Peabody, do Teste de Repetição de Palavras e Pseudopalavras e do Teste Figuras 

Complexas de Rey. Análises de Variância e de comparação de pares de Tukey revelaram 

diferenças significativas de desempenho entre os grupos nas medidas de QI verbal e de 

execução do WISC-III, fluência verbal, flexibilidade cognitiva, vocabulário e 

processamento visoespacial. Test t de Student evidenciou que o desempenho das meninas 

foi superior em relação ao desempenho dos meninos no subteste Vocabulário do WISC-III, 

enquanto os meninos apresentaram desempenho superior nos subtestes Informação e 

Cubos do WISC-III e na medida atenção seletiva avaliada pelo Stroop quando comparados 

com as meninas. Análises de Correlação de Pearson evidenciaram correlações entre os 
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testes de inteligência, funções executivas e funções não-executivas, a maioria delas de 

baixas a moderadas, corroborando a literatura no que tange à multidimensionalidade das 

funções executivas e à necessidade de diferenciar tal construto em relação à inteligência. 

Não houve evidências de que a relação entre inteligência e funções executivas aumenta em 

função do nível de inteligência. Desta forma, essa investigação tentou auxiliar na 

compreensão da relação entre funções executivas, não-executivas e inteligência. 

 

Palavras-chave: avaliação, funções executivas, funções não-executivas, inteligência. 
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ABSTRACT 
 

SOUSA, S. G. Executive and non-executive functions assessment of adolescents and its 
relation with intelligence. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Distúrbios 
do Desenvolvimento, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2012. 
 

Executive functions refer to the individual capacity of engage in objective oriented 

behaviors, that is, to carry out autonomous and auto-organized actions, oriented for 

specific goals. Abilities related to the executive functions overlap the psychological 

concept of intelligent behavior; however, some studies have revealed inconsistency in the 

relation between those functions and intelligence. Based on this, the proposed study 

investigated the relation between executive and non-executive functions with intelligence. 

Specifically, this study analyzed the difference between groups with medium, higher and 

much higher intelligence concerning the executive and non-executive functions; possible 

gender effects over performance in executive, non-executive functions and intelligence; the 

relation among executive functions, non-executive functions and intelligence; and if the 

relation between intelligence and executive functions is more evident than the relation 

between intelligence and non-executive functions as the intelligence level increases. The 

participants were 120 students, boys and girls at age 15 and 16, attending High School in 

one public and three private schools in the state of São Paulo. They were divided in three 

groups which are medium, higher, and much higher intelligence. The material utilized 

were Raven Progressives Matrices – General Scale, Wechsler Intelligence Scale for 

Children (WISC-III), Computerized Stroop Test, FAS Verbal Fluency Test, Trail Making 

Test – part B, Peabody Picture Vocabulary Test, Pseudowords and Words Repetition Test 

and Rey Complex Figure Test. Variance and Tukey posthoc analyses revealed significant 

differences in performance among the groups in the measure of verbal IQ and execution IQ 

in the WISC-III, verbal fluency, cognitive flexibility, vocabulary and visospatial 

processing. Student’s t-Test evidenced that the girls performance were superior comparing 

to the boys on the Vocabulary sub-test from WISC-III, while the boys showed superior 

performance in the Information and Cubes sub-tests from WISC-III and in the selective 

attention measure evaluated by Stroop comparing to the girls. Pearson’s Correlation 

Analysis evidenced correlations among intelligence, executive and non-executive functions 

most of them in a low to moderate level confirming literature regarding the executive 

functions multidimensionality and to the need of differenciating such construct regarding 

intelligence. There were no evidences that the relation between tests of intelligence and 
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executive functions increases according to the intelligence level. So, this investigation tried 

to support the comprehension of the relation among executive, non-executive functions and 

intelligence. 

 

Keywords: assessment, executive functions, non-executive functions, intelligence. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Nos mais diversos contextos e especialmente a partir da década de 1990, as pesquisas 

cognitivas têm sido enriquecidas com o desenvolvimento das neurociências. A relação entre 

psicologia cognitiva e neuropsicologia se estreita e a interface entre o cérebro e o 

comportamento humano é cada vez mais investigada. As teorias de processamento da 

informação têm substituído as visões mais estáticas da inteligência humana, definida na 

psicometria como aptidões ou quocientes de inteligência estáveis da mente (ALMEIDA, 

1988, apud SIMONETTI, 2008). A avaliação dos processos cognitivos mensurados sob a 

ótica da neuropsicologia, tais como a atenção e a memória, o pensamento lógico-matemático, 

as habilidades verbais e aritméticas, as capacidades visoespaciais e visoconstrucionais, 

também se apresentam como um desafio atual.  

 Nesse sentido, a inteligência como cognição se relaciona aos processos mentais que 

permitem reconhecer, aprender e recordar, além de envolver planejamento, resolução de 

problemas, julgamento e outras funções cognitivas superiores como as citadas anteriormente 

(CLARK, 2007). Além disso, as investigações têm apresentado progressos notáveis da 

neurociência cognitiva na busca da compreensão da relação entre o córtex pré-frontal e o 

controle executivo (BARBEY et al., 2012). Sob essa visão e considerando a 

multidimensionalidade de tais processos, tanto no que se refere à relação entre os construtos, 

quanto à necessidade de novas investigações para o avanço na produção do conhecimento 

científico, justifica-se a realização da presente pesquisa, uma vez que seu objetivo é investigar 

as relações entre funções executivas e outras funções cognitivas com a inteligência. 

Especificamente neste estudo, de modo a diferenciar as funções executivas de outras funções 

cognitivas específicas será utilizado o termo funções executivas e o termo funções não-

executivas será usado para as demais funções cognitivas (vocabulário, memória fonológica de 

curto prazo e processamento visoespacial), conforme descrito mais detalhadamente no tópico 

‘Funções não-executivas: considerações’. 

Vale enfatizar, ainda, a relevância de desenvolver este estudo no âmbito de um 

programa dedicado aos distúrbios do desenvolvimento. É de conhecimento que alterações 

cognitivas, tanto nas funções executivas quanto em outras funções não-executivas, têm sido 

relacionadas a diversos quadros e condições clínicas, como lesões em regiões pré-frontais; 

quadros psicopatológicos, como a esquizofrenia; transtornos de comportamento disruptivo, 
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como o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade; transtornos globais do 

desenvolvimento; epilepsia; síndrome de Down e síndrome de Prader-Willi (DIAS, 2009; 

ASSEF, 2005). Além disso, Dias, Trevisan, Menezes, Godoy e Seabra (2011) também 

encontraram evidências de alterações executivas em alguns transtornos de aprendizagem, 

assim como relações consistentes estabelecidas com o desempenho escolar (CAPOVILLA; 

DIAS, 2008a; VITARO; BRENDGEN; LAROSE; TREMBLAY, 2005). Desta forma, fica 

claro que avaliar as funções executivas e não-executivas pode ajudar na identificação e 

compreensão de comprometimentos específicos ou desvios relacionados aos quadros 

supracitados. E esse conhecimento, articulado com uma avaliação da inteligência, pode ser de 

grande valia ao subsídio e delineamento de um plano terapêutico ou programa de intervenção. 

O primeiro capítulo desse estudo apresenta as concepções teóricas acerca das funções 

executivas, tratando especialmente das três habilidades que serão investigadas, quais sejam, 

atenção seletiva, fluência verbal e flexibilidade cognitiva. O segundo capítulo versa sobre 

algumas das funções não-executivas, conceituando especificamente o vocabulário, a memória 

de curto prazo e o processamento visoespacial. O terceiro capítulo contextualiza um breve 

panorama histórico da inteligência fluida e cristalizada, no qual se destaca a contribuição da 

Teoria das Capacidades Cognitivas de Cattell-Horn-Carroll (CHC) no entendimento das 

funções executivas e não-executivas. A relação entre essas funções é apresentada no quarto 

capítulo e, na seção subsequente, são esboçados os objetivos dessa investigação. Em seguida, 

descreve-se o método, considerando os participantes, os instrumentos utilizados e seus 

estudos psicométricos, bem como o procedimento para a coleta de dados. Após, apresentam-

se os resultados encontrados e sua respectiva discussão, acompanhados das considerações 

finais.  Por fim, apresentam-se as referências utilizadas para a elaboração desta tese e os 

anexos.   

Antes de seguir à introdução deste estudo, vale destacar que apesar de pesquisadores 

de diferentes campos de conhecimento, como neuroquímicos, biólogos, psicólogos, 

neurogeneticistas, sociólogos, antropólogos e neurofarmacologistas, se cruzarem na 

investigação das funções executivas, não-executivas e inteligência, ainda há necessidade de 

maior incremento para mensurar a relação entre os construtos no Brasil. Isto porque, além de 

ser diminuto o número de pesquisas desenvolvidas para este fim, alguns poucos estudos têm 

revelado inconsistências na relação entre os processos cognitivos e a inteligência. Dentre as 

habilidades relacionadas ao funcionamento cognitivo, por exemplo, algumas têm se mostrado 

mais correlacionadas a medidas de inteligência do que outras (SEIDENBERG; GIORDANI; 

BERENT; BOLL, 1983).  
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Nessa perspectiva, o desenvolvimento desta investigação também se justifica perante a 

escassez e as controvérsias de estudos relacionados a essa temática, além da necessidade de 

implementar estratégias que façam repercutir, na prática, todos os anseios que englobam o 

entendimento da relação entre funções executivas, não-executivas e inteligência. Salienta-se, 

por fim, que essa pesquisa direcione pesquisadores a investigações futuras, de forma a 

contribuir com a interface entre o comportamento e a atividade mental humana. 
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1    FUNÇÕES EXECUTIVAS: CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

 

As funções executivas referem-se, de forma geral, à capacidade do sujeito de engajar-

se em comportamentos orientados a objetivos, ou seja, à realização de ações voluntárias, 

independentes, autônomas, auto-organizadas e orientadas para metas específicas 

(SULLIVAN; RICCIO; CASTILLO, 2009; GAZZANIGA et al., 2006). Segundo Malloy-

Diniz, Sedo, Fuentes e Leite (2008), as funções executivas são habilidades que, integradas, 

capacitam o indivíduo a tomar decisões, avaliar e adequar seus comportamentos e estratégias, 

buscando a resolução de um problema. Em um teste de inteligência, por exemplo, o objetivo é 

resolver um problema para chegar à resposta correta, logo as funções executivas auxiliarão 

para que o sujeito crie uma estratégia de como resolver o problema, assim como mude ou 

aperfeiçoe tal estratégia para atingir o objetivo de acertar a resposta (NASCIMENTO, 2008).  

O conceito de funções executivas e as pesquisas da área, de acordo com Stuss e Alexander 

(2007), oscilam entre as que privilegiam as teorias psicológicas e as que enfatizam os dados 

anatômicos, o que ajuda a explicar a variedade de definições e a dificuldade de compreensão 

da área.  

Há diferentes conceituações a respeito das funções executivas, algumas da quais são 

descritas a seguir. Cicerone, Levin, Malec, Stuss e Whyte (2006) dividem as funções 

executivas em quatro domínios: as funções executivas cognitivas, as funções auto-reguladoras 

do comportamento, as funções de regulação da atividade e os processos metacognitivos. De 

acordo com os autores, a ênfase dada nestes quatro domínios se justifica porque as funções 

executivas frenquentemente têm sido relacionadas às habilidades cognitivas, como 

planejamento ou monitoramento, porém são mais amplas; a distinção apresentada se refere a 

regiões anatômicas e sistemas com diferentes associações comportamentais e, por fim, se 

justifica ainda devido à sua implicação para a reabilitação, ou seja, cada definição anatômico-

comportamental é importante para a compreensão das sequelas ou prejuízos após lesão 

cerebral e o subsequente desenvolvimento de um programa de reabilitação efetivo 

(CICERONE et al., 2006). 

Nesse sentido, o domínio das funções executivas cognitivas compreende 

especificamente as funções ou as habilidades envolvidas no controle e direcionamento do 

comportamento, incluindo inibição de elementos irrelevantes, seleção, integração e 

manipulação das informações relevantes, habilidades de planejamento, flexibilidade cognitiva 
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e comportamental, monitoramento de atitudes, memória de trabalho e mecanismos 

atencionais. Cicerone e colaboradores (2006) enfatizam que as funções auto-reguladoras do 

comportamento envolvem a regulação comportamental em situações nas quais a análise 

cognitiva ou sinais ambientais não são suficientes para determinar uma resposta adaptativa. 

Uma melhor compreensão deste sistema advém de suas alterações, nas quais há dificuldade 

para entender as consequências emocionais de seu próprio comportamento, por exemplo. O 

domínio das funções de regulação da atividade é responsável pela iniciativa e continuidade 

das ações direcionadas a metas, assim como dos processos mentais. Por fim, os processos 

metacognitivos relacionam-se à teoria da mente e autoconsciência, ajustamento e apropriado 

comportamento social e mesmo a personalidade. Verifica-se, ainda, uma grande sobreposição 

entre esses domínios, com os primeiros, mais elementares, participando e integrando os 

últimos, mais complexos e intrincados. As habilidades abarcadas no primeiro domínio, por 

exemplo, permeiam todos os demais propostos pelos autores. Esses domínios caracterizam um 

aumento da tradicional conceituação e compreensão das funções executivas. Nota-se que o 

domínio das funções executivas cognitivas abarca todas as habilidades consideradas como 

envolvidas nas funções executivas pela maioria dos autores da área (DURSTON; CASEY, 

2006; GAZZANIGA et al., 2006; GIL, 2002; MALLOY-DINIZ et al., 2008; MIYAKE; 

FRIEDMAN; EMERSON; WITZKI; HOWERTER, 2000). 

Em outra definição de funções executivas, Lezak, Howieson e Loring, (2004) e 

Strauss, Sherman e Spreen (2006) descrevem também que tais funções constituem-se em 

quatro componentes que caracterizam processos intrínsecos à habilidade de se comportar e 

responder adaptativamente a situações novas, quais sejam, volição, planejamento, 

comportamento com propósito e desempenho efetivo. A volição refere-se à capacidade de 

envolver-se em um comportamento intencional e requer a capacidade de formular um objetivo 

ou intenção. Indivíduos com alterações neste componente, em geral devido a lesão cerebral, 

além de apresentarem dificuldade em envolver-se em novas atividades independentemente, 

mostram-se incapazes de engajar-se em tarefas por longos períodos ou que requeiram 

objetivos abstratos. As condições necessárias para o comportamento volitivo referem-se à 

motivação e à consciência de si, do meio e dos outros (LEZAK et al., 2004). 

O planejamento, componente fundamental ao comportamento adaptativo, envolve a 

identificação e a organização dos diversos elementos e etapas necessárias para realizar um 

objetivo. O processo abarca capacidades como funções de memória, controle de impulsos e 

atenção sustentada. Por sua vez, o comportamento com propósito refere-se às atividades 

programadas direcionadas ao objetivo desejado. Considera-se fundamental à intenção ou ao 
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plano de uma atividade produtiva a atuação integrada de funções como a capacidade de iniciar 

a atividade e mantê-la, alterar seu curso (flexibilidade) ou mesmo interromper sequências de 

comportamento (inibição de respostas). Nesse sentido, a auto-regulação também tem 

importância ao comportamento adaptativo, à medida que possibilita ao indivíduo regular e 

modular suas ações frente às demandas ambientais. Por fim, para garantir o desempenho 

efetivo, todas estas operações são constante e incessantemente submetidas a um sistema de 

auto-monitoramento (LEZAK et al., 2004).  

Em que pesem tais considerações, as funções executivas são entendidas como um 

conjunto de processos cognitivos e metacognitivos que permitem ao indivíduo perceber e 

responder de modo adaptativo aos estímulos, responder de forma integrada frente a um 

objetivo proposto, antecipar objetivos e consequências futuras, e mudar planos de ação de 

modo flexível (STRAUSS et al., 2006), definição essa que será empregada no presente 

estudo. Estes processos permitem ao indivíduo exercer controle e regular tanto seu 

comportamento frente às exigências e demandas ambientais, quanto todo processamento de 

informação, possibilitando seu engajamento em comportamentos adaptativos, auto-

organizados e direcionados a metas (GAZZANIGA et al., 2006; GIL, 2002; HANDAM; 

BUENO, 2005; LEZAK et al., 2004; MALLOY-DINIZ et al., 2008; MIYAKE et al., 2000; 

SABOYA; FRANCO; MATTOS, 2002). Desta forma, as funções executivas orientam e 

gerenciam funções cognitivas, emocionais e comportamentais (MALLOY-DINIZ et al., 2008; 

STRAUSS et al., 2006). 

De acordo com o cenário exposto, a problemática da diversidade versus unidade desse 

conceito tem sido amplamente discutida na literatura neuropsicológica. Conforme proposto 

por diversos autores, como Miyake e colaboradores (2000) e Duncan, Johnson, Swales, e 

Freer (1997), as funções executivas podem não ser completamente unitárias, à medida que 

foram evidenciadas dissociações de desempenho entre as tarefas executivas a partir de 

observações clínicas. De fato, segundo Huizinga, Dolan e Molen (2006), as funções 

executivas são representadas por habilidades distintas e não apenas por uma única habilidade 

cognitiva, embora sejam relacionadas. Nesse sentido, outros estudos investigaram adultos 

normais (LEHTO, 1996), idosos (LOWE; RABBITT, 1997; ROBBINS et al., 1998), adultos 

com déficits cerebrais (BURGESS; ALDERMAN; EVANS; EMSLIE; WILSON, 1998; 

DUNCAN et al., 1997) e crianças com patologias neurocognitivas (LEVIN et al., 1996) por 

meio de uma bateria de testes executivos. Análises de correlação e regressão têm sugerido 

que, embora os detalhes dos resultados sejam diferentes por abarcar populações distintas, as 

correlações entre as tarefas executivas tendem a ser baixas ou mesmo não significativas 
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estatisticamente. Adicionalmente, análises fatoriais exploratórias tendem a resultar em fatores 

separados, em vez de um fator unitário para a bateria de tarefas executivas.   

Por outro lado, algumas habilidades relacionadas às funções executivas tendem a se 

sobrepor, uma vez que o controle inibitório e a atenção seletiva, por exemplo, apesar de 

teórica e didaticamente serem construtos separados, parecem ocorrer concomitantemente, 

sendo que mais recentemente têm sido tratados em alguns estudos como uma habilidade única 

(MIYAKE et al., 2000). No entanto, diversas operações estão relacionadas às funções 

executivas, tais como a atenção seletiva, o controle inibitório, a memória de trabalho, a 

flexibilidade cognitiva, o planejamento, e a habilidade de fluência (DURSTON; CASEY, 

2006; GIL, 2002; GAZZANIGA et al., 2006; GOMES; MATTOS; PASTURA; AYRÃO; 

SABOYA, 2005; LEZAK et al., 2004; MALLOY-DINIZ et al., 2008). Assim, a discussão 

sobre unidade versus diversidade das funções executivas ainda permanece em aberto (STUSS; 

ALEXANDER, 2007). 
Em uma descrição bastante sumarizada, a atenção seletiva, de acordo com Gazzaniga e 

colaboradores (2006), é a capacidade de o sujeito atentar a determinadas características do 

estímulo, ignorando aqueles que são irrelevantes à tarefa. O controle inibitório relaciona-se à 

filtragem e seleção de informações (GAZZANIGA et al., 2006) consistindo na capacidade do 

indivíduo inibir respostas prepotentes ou distratoras que bloqueiam o curso de uma ação 

(BARKLEY, 1997). A memória de trabalho é um depósito temporário de armazenamento de 

informações que podem ser acessadas, manipuladas e reorganizadas para serem utilizadas em 

alguma tarefa (MALLOY-DINIZ et al., 2008). A flexibilidade cognitiva, ainda de acordo com 

os mesmos autores, pressupõe a capacidade de mudar ou alternar estratégias de ação ou 

pensamento, conforme a necessidade para a resolução de um problema. Por sua vez, o 

planejamento é a capacidade de estabelecer uma estratégia sequencial direcionada a atingir 

um objetivo. E por fim, a habilidade de fluência refere-se à capacidade de fluidez, de produzir 

respostas verbais ou não-verbais.  

Sob esse aspecto, a presente pesquisa objetivou investigar a relação das funções 

executivas e não-executivas com a inteligência. Para tanto, foram selecionadas algumas 

habilidades envolvidas nas funções executivas, a saber, atenção seletiva, fluência verbal e 

flexibilidade cognitiva. Tais habilidades foram escolhidas por conveniência, visto que elas 

têm sido bastante estudadas em pesquisas da área e há testes, no Brasil, validados e 

padronizados para a sua mensuração. Serão também investigados o vocabulário, a memória 

fonológica de curto prazo e o processamento visoespacial, habilidades relacionadas às funções 
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não-executivas que também encontram-se descritas a posteriori. As funções executivas 

supracitadas serão explanadas na seção subsequente.  

De acordo com as implicações apresentadas acerca das funções executivas, vale 

ressaltar ainda que, independente da taxonomia e agrupamento dos processos em distintos 

componentes ou domínios, a literatura apresenta relativo consenso no que tange às habilidades 

do funcionamento executivo, ou seja, àquelas designadas como funções executivas cognitivas. 

Assim, como fundamentação teórica e apesar desse estudo se referir ao construto como 

‘funções executivas’, elucidou-se a taxonomia proposta por Cicerone et al. (2006) que tange 

ao domínio das funções executivas cognitivas.  

 

 

1.1     Atenção Seletiva 

 

 

A atenção seletiva é uma habilidade fundamental ao funcionamento adaptativo e 

orientado a um propósito. O comportamento orientado a metas requer a seleção da informação 

relevante à execução de uma tarefa em um dado momento, enquanto possibilita ao indivíduo 

ignorar estímulos distratores ou irrelevantes, processando ativamente uma quantidade limitada 

de informações dentre todas as disponíveis aos órgãos dos sentidos ou provenientes de outros 

processos cognitivos (GAZZANIGA et al., 2006; STERNBERG, 2008). Nesse sentido, a 

atenção possibilita a filtragem de informação relevante em um dado momento, assim como o 

uso eficaz dos limitados recursos mentais do indivíduo, constituindo um mecanismo 

facilitador das respostas neuronais ao concentrar os processos mentais em uma tarefa (LENT, 

2001).  

Na ausência dessa capacidade de seleção, as informações absorvidas ocorreriam de 

forma acentuada e desorganizada, prejudicando o processamento subsequente da informação. 

De acordo com Dalgalarrondo (2000), o processo atencional implica em excluir determinados 

estímulos, a fim de lidar de modo eficaz com outros. Esse foco seletivo sobre determinado 

estímulo, em detrimento de outros disponíveis no ambiente, possibilita ao indivíduo responder 

mais rápida e adequadamente aos estímulos relevantes (STERNBERG, 2008). Sendo assim, a 

atenção é um mecanismo cerebral cognitivo que possibilita o processamento de informações 

relevantes, enquanto ignora as irrelevantes (GAZZANIGA et al., 2006).  

É importante enfatizar que mesmo a atenção seletiva sendo apontada como habilidade 



11 

 

participante dos processos executivos (GAZZANIGA et al., 2006; MALLOY-DINIZ et al., 

2008), e das definições do construto atenção se referirem de modo bastante específico à 

atenção seletiva (e.g. DALGALARRONDO, 2000; GAZZANIGA et al., 2006; 

STERNBERG, 2008), a atenção não é um construto unitário, uma vez que caracteriza um 

fenômeno complexo e compreende diferentes aspectos, cujas principais delimitações entre si 

referem-se ao tipo de processamento envolvido, como seletividade, sustentação e alternância 

(LEZAK et al., 2004). A seletividade refere-se à capacidade de selecionar o estímulo 

relevante na presença de distratores e emitir respostas a esse estímulo específico 

desconsiderando aqueles não relevantes. A sustentação abarca a capacidade de o indivíduo 

manter e sustentar por um período prolongado de tempo a atenção seletiva sobre o estímulo, 

conservando assim uma resposta consistente ao longo de uma atividade contínua. A 

alternância, por sua vez, refere-se à capacidade de substituir um estímulo alvo da atenção por 

outro, alternando o foco atencional entre duas ou mais tarefas (LEZAK et al., 2004; 

STERNBERG, 2008).  

 É evidente que alterações cognitivas relacionadas a distúrbios da atenção podem gerar 

desorganização em diferentes atividades cotidianas (KENNY; MELTZER, 1991), 

ocasionando comprometimentos na seleção de informações, além de dificuldades nos 

ambientes formais, como a escola e o local de trabalho, por exemplo. Na presente pesquisa, a 

atenção seletiva foi avaliada por meio do Teste de Stroop Computadorizado, instrumento 

tipicamente utilizado para avaliação deste construto, o qual será descrito na seção ‘Método’.  

Lezak e colaboradores (2004) e Strauss e colaboradores (2006) mencionam outros 

instrumentos no âmbito da avaliação da atenção, como o subteste de Dígitos, ordem direta, 

das escalas Wechsler; e Corsi Block-tapping Test, uma versão visoespacial que se utiliza de 

pequenos blocos. No entanto, esses instrumentos abarcam aspectos mais relacionados à 

capacidade de duração ou armazenamento atencional, estando menos envolvidos ao 

funcionamento executivo em si. O Continuous Performance Test I (CPT I) também merece 

destaque à medida que avalia aspecto de sustentação da atenção. Neste instrumento, as letras 

(ou outros estímulos) são apresentadas em ordem randômica na tela de um computador e o 

participante deve indicar sempre que a letra ‘X’, por exemplo, for apresentada (LEZAK et al., 

2004). O teste CPT I foi aplicado em adultos saudáveis com média de 11 anos de 

escolarização, e seus achados apontaram que o desempenho no instrumento sofreu forte efeito 

da idade, escolaridade e gênero. Desta forma, a amostra teve um declínio dos escores em 

função da progressão dos anos e, além dos indivíduos com maior escolaridade apresentarem 
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melhor desempenho, os resultados dos homens foram superiores quando comparados com as 

mulheres (HSIEH et al., 2005).  

Outra investigação desta natureza foi desenvolvida com crianças em idade escolar, o 

qual investigou quais testes neuropsicológicos melhor poderiam predizer sintomas de TDAH 

em 395 crianças matriculadas nos três primeiros anos do ensino fundamental. Foram 

utilizadas escalas para avaliação dos sintomas de TDAH, preenchidas pelas próprias crianças, 

pais e professores, e os instrumentos: Teste de Atenção d2, Teste de Stroop, Teste da Torre de 

Londres, Wisconsin Card Sorting Test (WCST), Fluência Verbal e Teste de Rey-Ostereith. Os 

resultados evidenciaram que o Teste da Torre de Londres e o Teste de Stroop foram os 

melhores preditores de sintomas de TDAH (LUNA; TOMASINI, 2008). Aspectos que 

referem à avaliação desta habilidade serão tomados, em seções posteriores, em conjunto com 

outros estudos que possibilitarão melhor entendimento do construto e sua relação com outras 

variáveis.  

 

 

1.2     Fluência Verbal 

 
 

A fluência verbal, outra habilidade participante dos processos cognitivos executivos, 

refere-se à capacidade de fluidez, de produzir respostas variadas e rapidamente, sejam estas 

verbais ou não-verbais, emitindo comportamentos em sequência, consoante a determinadas 

regras (MALLOY-DINIZ et al., 2008). Emitir comportamentos variados e rápidos requer uma 

série de habilidades, principalmente quando se tem a necessidade de adaptar essas respostas a 

regras ambientais. De acordo com os autores, a produção sequencial de qualquer 

comportamento necessita manter e atualizar constantemente a memória, de modo a não repetir 

aqueles já emitidos, selecionar o estímulo relevante que guiará a produção dos 

comportamentos, inibir as respostas erradas ou já emitidas, ter flexibilidade suficiente para 

gerar novas respostas e não repetir os mesmos padrões comportamentais.  

Sob esse aspecto, a habilidade de fluência caracteriza uma habilidade complexa, da 

qual diversos processos coparticipam para sua atuação efetiva. Lezak e colaboradores (2004), 

por exemplo, estabelecem uma relação teórica interessante entre a habilidade de fluência e a 

de flexibilidade cognitiva. Os autores enfatizam que a capacidade de produzir várias e 

diferentes idéias, fundamental às tarefas de fluência, caracterizam o chamado pensamento 

divergente, o qual se assemelha à flexibilidade cognitiva.  
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A avaliação da habilidade de fluência pode utilizar-se de instrumentos verbais e não-

verbais (LEZAK et al., 2004; MALLOY-DINIZ et al., 2008). Dentre os testes de fluência 

não-verbal, destacam-se ‘Design Fluency’ ou Fluência de Desenhos e o Teste dos Cinco 

Pontos. Por sua vez, os testes de fluência verbal, embora inicialmente desenvolvidos como 

medidas de QI verbal, são geralmente relacionados a outras medidas de funções executivas. 

Além de se basearem na mensuração da produção espontânea de palavras sob condições 

determinadas e restritas de busca, avaliam velocidade e memória semântica. Existem 

diferentes tipos de tarefas de fluência, quais sejam, tarefas de fluência fonêmica, semântica e 

mesmo uma versão escrita. Testes de fluência em geral são constituintes de diversas baterias 

neuropsicológicas e possuem formas alternativas. Nos testes de fluência semântica, por 

exemplo, a categoria mais comum é ‘animais’, enquanto que nos testes de fluência fonêmica 

as letras mais utilizadas são F, A e S, embora formas alternativas utilizem diferentes 

combinações, como C, F e L; P, R e W; e B, H e R. No entanto, a escolha das letras pode 

afetar o resultado em virtude da frequência de palavras com cada letra (STRAUSS et al., 

2006).  

Os testes de fluência fonêmica e semântica, apesar da aparente similaridade da tarefa, 

podem envolver processos distintos. Szatkowska, Grabowska e Szymanska (2000), por meio 

da investigação realizada com pacientes neurológicos e controles, encontraram evidências de 

que diferentes regiões do córtex pré-frontal podem mediar o desempenho em cada tipo de 

teste. Nas duas versões, fonêmica e semântica, solicitou-se que o participante verbalizasse o 

maior número possível de palavras que se enquadrassem em cada critério durante o tempo 

limite de 60 segundos. Utilizou-se a letra ‘K’ para a tarefa de fluência fonêmica, letra comum 

no idioma vigente no país onde o estudo foi conduzido, e a categoria ‘animais’ na versão 

semântica. Os resultados apontaram que as diferentes versões do teste podem depender de 

circuitos neurais distintos, com as tarefas de fluência fonêmica suportadas pelo córtex pré-

frontal dorsolateral esquerdo e as de modalidade semântica envolvendo um maior contingente 

de regiões, que inclui áreas dorsolaterais bilaterais e ventromedial direita (SZATKOWSKA et 

al., 2000). 

As tarefas de fluência fonêmica e semântica, de acordo com Zanín, Ledezma, Galarsi, 

Gil e Bortoli (2008), figuram boas preditoras do desempenho acadêmico. Os autores 

avaliaram 48 universitários argentinos e verificaram correlação significativa (p < 0,002; 

autores não apresentam valores de r) entre os escores em fluência semântica (categoria 

animais) e fonêmica (letra ‘P’) e o desempenho acadêmico (ZANÍN et al., 2008). É 

importante ressaltar que os testes de fluência verbal podem sofrer influência de vários outros 
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processos cognitivos, como da inteligência geral, do vocabulário, da atenção, da memória de 

trabalho e do controle inibitório (MALLOY-DINIZ et al., 2008).  

Nesse ensejo, compreendem-se os Testes de Fluência Verbal enquanto tarefas 

complexas, nas quais outras habilidades podem influenciar seu desempenho. Na presente 

pesquisa, as habilidades de fluência verbal foram investigadas por meio do Teste de Fluência 

Verbal FAS, descrito a posteriori.  

 

 
1.3     Flexibilidade Cognitiva 

 
 

A flexibilidade cognitiva, última habilidade participante e fundamental ao 

funcionamento executivo investigada nesse estudo, refere-se à capacidade de mudar o curso 

de ações ou cognições em andamento, alternando o foco atencional entre duas ou mais tarefas 

consoante às demandas do ambiente (GAZZANIGA et al., 2006; GIL, 2002; LEZAK et al., 

2004; MALLOY-DINIZ et al., 2008). Gazzaniga e colaboradores (2006) denominam este 

processo de controle de tarefa, à medida que é requerida sempre que o indivíduo engaja-se em 

ações complexas, devendo considerar diversas informações, além de alternar o foco de 

processamento entre elas. Para Lezak e colaboradores (2004), a flexibilidade cognitiva é 

fundamental à capacidade de regular o próprio comportamento, adaptando-o às demandas 

ambientais. Alterações nesta habilidade podem incidir em um padrão de rigidez cognitiva e 

comportamental, caracterizado primariamente pela dificuldade em mudar respostas ou o foco 

de processamento apropriadamente, com prejuízo à auto-regulação do indivíduo, conhecido 

como perseveração (LEZAK et al., 2004). 

De modo geral, essa inflexibilidade pode resultar em comportamentos repetitivos e 

não adaptativos, ou seja, na incapacidade de flexibilizar suas respostas. O indivíduo que, por 

exemplo, recebe um feedback de que seu comportamento é inadequado, continua a repeti-lo, 

perseverando no mesmo erro. Observa-se isto também no nível cognitivo; um exemplo é a 

percepção de imagens ambíguas, que permitem a representação de duas ou mais imagens 

diferentes. Indivíduos com lesões pré-frontais e problemas relacionados à inflexibilidade 

cognitiva encontram dificuldade em passar de uma representação para outra (GIL, 2002; 

LEZAK et al., 2004).  

Um dos instrumentos mais utilizados para avaliação da flexibilidade cognitiva é o 

Trail Making Test ou Teste de Trilhas partes A e B (RABIN et al., 2005, apud STRAUSS et 
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al., 2006).  A parte ‘A’ refere-se à avaliação de busca visual, empregada na maioria das vezes 

como controle ou linha de base para interpretação do desempenho na parte ‘B’ que, por sua 

vez, caracteriza uma medida de atenção dividida, velocidade e flexibilidade cognitiva. O teste 

foi originalmente construído em 1938 como ‘Partington’s Pathway’s’ ou ‘Teste de Atenção 

Dividida’, com parte da bateria Army Individual Test Battery. Atualmente, existem diversas 

versões do teste, com distintas variantes para adultos e crianças, como o Color Trail Making 

Test, além de uma versão oral (GIL, 2002; LEZAK et al., 2004; STRAUSS et al., 2006). A 

habilidade de flexibilidade cognitiva foi avaliada na presente pesquisa por meio do Teste de 

Trilhas – parte B que, o qual requer que o participante alterne sua linha de ação e cognição 

entre duas tarefas vias à conclusão do objetivo. A descrição deste instrumento encontra-se 

esboçada na seção ‘Método’. 

O estudo de Tombaugh (2004) proveu dados normativos do Teste de Trilhas para a 

população canadense, entre 18 e 89 anos de idade. O estudo demonstrou que o desempenho 

em ambas as partes do teste, considerando o tempo despendido pelo indivíduo para completar 

cada parte do instrumento, apresenta correlação entre si. Evidenciou que o desempenho no 

Teste de Trilhas – partes A e B é afetado pela idade e, em menor grau, também pela 

escolaridade, porém não pelo gênero. Em outras palavras, com o aumento da idade e 

diminuição da escolaridade, sobretudo considerando os participantes mais idosos, averiguou-

se queda no desempenho, refletida no maior tempo necessário pelos indivíduos para 

completar cada parte do teste. A parte A do teste apresentou-se menos suscetível ao efeito da 

escolaridade que a parte B. Estes resultados alertam à necessidade de se considerar dados 

tanto de idade quanto de escolaridade na interpretação do desempenho de pacientes adultos, 

por exemplo. 

Um estudo recente desenvolvido com crianças de 1ª à 4ª série do ensino fundamental 

com o Teste de Trilhas proveu dados relevantes sobre a associação entre o desempenho neste 

instrumento e medidas de realização escolar (CAPOVILLA; DIAS, 2008a). Outra 

investigação, realizada com crianças com queixa de dificuldade de aprendizagem por meio do 

Teste de Trilhas – parte B, forneceu evidências de baixo desempenho nessa amostra, sendo 

que as crianças com dificuldades de atenção apresentaram ainda piores resultados 

(CAPELATTO; GUIMARÃES; CIASCA, 2008). Desta forma, a flexibilidade cognitiva pode 

ser uma boa preditora de dificuldades e do próprio desempenho escolar.  

À guisa de conclusão deste primeiro capítulo da tese, as três habilidades até aqui 

esboçadas participam dos processos das funções executivas, à medida que capacitam o 

indivíduo a tomar decisões, a avaliar e a adequar seus comportamentos complexos, 
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direcionados a uma meta. O capítulo seguinte discorre sobre as funções não-executivas, 

abordando especificamente o vocabulário, a memória fonológica de curto prazo e o 

processamento visoespacial. 
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2     FUNÇÕES NÃO-EXECUTIVAS: CONSIDERAÇÕES 

 

Conforme esboçado no capítulo anterior, as funções executivas referem-se às 

habilidades cognitivas envolvidas no planejamento, iniciação, seguimento e monitoramento 

de comportamentos complexos direcionados a metas. Todos esses processos cognitivos são 

produzidos diariamente, uma vez que faz parte da vida do ser humano resolver problemas 

simples e de maior complexidade. Assim, o sujeito precisa estar apto para analisar a situação 

(problema), lançar mão de estratégias e antever as consequências de sua decisão. Na avaliação 

neuropsicológica, a denominação funções executivas é utilizada para designar uma ampla 

variedade de funções cognitivas que implicam: atenção, concentração, seletividade de 

estímulos, capacidade de abstração, planejamento, flexibilidade de controle mental, 

autocontrole e memória operacional (GREEN, 2000; LORING, 1999; SPREEN, STRAUSS, 

1998).  

 Além das funções executivas, há outros processos relativos o funcionamento 

psicológico humano. Lezak (2004) conceitualiza o comportamento em três grandes sistemas 

funcionais, quais sejam, funções cognitivas, aspectos emocionais e funções executivas. As 

funções cognitivas envolvem os aspectos do comportamento relacionados ao processamento 

de informação. Os aspectos emocionais incluem as variáveis de personalidade e emoção. 

Geralmente as alterações nessas funções devido a danos cerebrais são resultantes de 

interações complexas entre o distúrbio neurológico, as demandas sociais e os modelos 

comportamentais prévios. O terceiro sistema funcional refere-se às funções executivas, que 

refletem a capacidade do sujeito de engajar-se em comportamento independente, proposital e 

auto-regulado. Sob essa perspectiva, as funções executivas abarcam ‘como’ uma pessoa faz 

algo, enquanto que as funções cognitivas referem-se a ‘o que e o quanto’ o sujeito é capaz de 

fazer.  

Desta forma, segundo Lezak (2004), um outro conjunto de habilidades humanas, além 

das funções executivas, são as funções cognitivas. Pode-se observar que, nessa definição, as 

funções executivas são separadas das cognitivas, enquanto que, para Cicerone e colaboradores 

(2006), as funções executivas podem se sobrepor às cognitivas, delimitando as chamadas 

funções executivas cognitivas, conforme anteriormente descrito. Sem aprofundar tal 

discussão, o presente trabalho usará as terminologias “funções executivas” para se referir ao 

que Cicerone e colaboradores (2006) chamam de funções executivas cognitivas, e “funções 

não-executivas” para se referir ao que Lezak (2004) chama de funções cognitivas, sem a 
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pretensão de considerar tais funções como independentes umas das outras e claramente 

definidas na literatura.  

  Hamdan e Pereira (2009) apontam que a distinção básica na análise das funções 

executivas refere-se ao elemento que coordena as demais funções (o controle executivo ou 

sistema supervisor) e as outras funções cognitivas. Nesse sentido, compreendem-se as funções 

executivas como um termo amplo que se relaciona ao produto de uma operação constituída 

por vários processos cognitivos que objetivam realizar uma tarefa particular, como por 

exemplo, o raciocínio, a abstração ou o comportamento social. O controle executivo, por sua 

vez, pode ser entendido como um sistema ou mecanismo responsável pela coordenação desses 

processos cognitivos (HAMDAN, PEREIRA, 2009).  

Assim, apesar de os termos funções executivas e funções cognitivas serem usados por 

alguns autores como sinônimos (ROYALL et al., 2002, apud HAMDAN, PEREIRA, 2009), 

não se tratam de módulos idênticos, distintos, antagônicos ou mutuamente excludentes, mas 

sim de unidades de análise diferenciadas. Esta consideração merece destaque à medida que as 

evidências da neuroimagem, da neurofisiologia e da neuropsicologia indicam a existência de 

diferentes habilidades cognitivas envolvidas nas funções executivas, relacionadas a diferentes 

regiões corticais e subcorticais. Stuss e Alexander (2000) enfatizam ainda que essa 

diferenciação entre controle geral e funções cognitivas relacionadas é importante porque 

auxilia na delimitação de um problema conceitual, possibilitando a operacionalização na 

investigação dessas funções.  

Conceituar os domínios subjacentes às funções cognitivas, no entanto, pode ser 

complexo à medida que abarca diversas capacidades. Sinteticamente, Corrêa (2009) descreve 

a percepção como um processo de organização e interpretação dos dados do mundo exterior e 

do mundo interior que são obtidos por meio dos sentidos. A linguagem refere-se à capacidade 

de expressar sentimentos e pensamentos por meio de símbolos falados ou escritos. A 

linguagem escrita é regida por convenções e normas ditadas pela gramática tradicional e por 

regras funcionais. Contudo, esta mesma gramática encontra-se à disposição da linguagem 

oral. É incoerente, portanto, estabelecer um grau de superioridade da linguagem escrita sobre 

a linguagem oral ou vice-versa. A memória compreende a capacidade de reter, conservar ou 

armazenar a experiência (informação) anterior. Mesmo quando o estímulo não se encontra 

presente, a memória permite a evoção ou recuperação de uma possível resposta. Esta, por sua 

vez, assim como as funções executivas, tem sido considerada como um construto 

multidimensional e multifacetado (SÁNCHEZ, 2004).   
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As habilidades visoespaciais, segundo Corrêa (2009), referem-se à capacidade de 

gerar, reter, recuperar e transformar imagens visuais bem estruturadas. Por fim, as praxias são 

entendidas como movimento intencional, organizado, tendo em vista a obtenção de um fim ou 

de um resultado determinado. Não se trata de um movimento reflexo, nem automático, e sim 

voluntário, consciente e organizado, envolvendo realizações perfeitas, econômicas, eficazes, 

sequencializadas e melódicas de comportamentos motores aprendidos, por exemplo, gestos, 

manuseio de instrumentos e de objetos decorrem da integração dos processos superiores de 

planificação, regulação e execução motora (FONSECA, 2005).  

De um modo geral, a atividade cognitiva depende e está estreitamente ligada também a 

outras funções mentais. O processamento da linguagem, por exemplo, depende de outras 

funções cognitivas como atenção, memória, funções executivas e habilidades visoespaciais, as 

quais atuam como sistemas de suporte, ao mesmo tempo em que as influencia (Bonini, 2010). 

Como pôde ser visto, todas as funções cognitivas interagem entre si. As funções executivas, 

por sua vez, reúnem todas as funções anteriores, uma vez que para resolver um determinado 

problema, o sujeito precisa utilizar todas as funções cognitivas. Isto pode ser contextualizado 

à medida que, por exemplo, ao se detectar um cheiro de fumaça (atenção), se deve reconhecer 

(percepção) de acordo com o que já foi aprendido (memória) que pode ser um sinal de 

incêndio. Nesta situação, no entanto, criam-se estratégias para solucionar o problema, como 

primeiro averiguar do que se trata, retirar as pessoas do local, e por fim, chamar por socorro 

(funções executivas).   

Especificamente neste estudo, usar-se-á o termo funções não-executivas apenas para 

delimitar e distinguir as funções executivas de outras funções cognitivas (não-executivas). 

Fundamentada nos conceitos da psicologia cognitiva, da neuropsicologia, do processamento 

de informação e das abordagens contextuais do desenvolvimento cognitivo, as funções não-

executivas abarcadas nesta investigação referem-se, especialmente, ao vocabulário, a 

memória de curto prazo e ao processamento visoespacial, descritas a posteriori. A seleção 

destas três habilidades específicas foi por conveniência, buscando dar conta de três 

habilidades cognitivas. Além disso, foram escolhidas habilidades para as quais há, no Brasil, 

instrumentos válidos e normatizados que possibilitem sua avaliação. Entende-se que as outras 

capacidades supramencionadas também coparticipam do funcionamento cognitivo, porém, 

essa investigação pauta-se na compreensão da relação entre as funções executivas (atenção 

seletiva, fluência verbal e flexibilidade cognitiva) e as funções não-executivas especificadas. 
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Nesse sentido, as seções subsequentes apresentam mais detalhadamente alguns 

aspectos relacionados às funções não-executivas investigadas nesta pesquisa, quais sejam, 

vocabulário, memória fonológica de curto prazo e processamento visoespacial. 

 

 

2.1     Vocabulário 

 
 
 

Complementando a conceituação da habilidade de linguagem citada no tópico anterior, 

a linguagem oral, de acordo com Riper e Emerick (1997), é formada por um sistema finito de 

princípios e regras que possibilitam a um falante codificar significado em sons e a um ouvinte 

decodificar sons em significado. No processo de codificação, um falante converte a ideia que 

está em sua mente em uma cadeia de sons, e no de decodificação, um ouvinte decodifica o 

sinal recebido, os sons, transformando-o novamente em ideia. Para o uso competente da 

linguagem oral, é necessário que os indivíduos falantes e ouvintes conheçam as regras de 

combinação dos sons em palavras e das palavras em frases, utilizando tanto a estrutura 

gramatical das frases quanto os sentidos das palavras para transmitir e compreender o 

conteúdo da mensagem (GERBER, 1996). Essas habilidades envolvem os cinco componentes 

da linguagem oral (RIPER; EMERICK, 1997) sintetizados na Tabela 1.  
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Tabela 1. Componentes da linguagem oral (Retirado de RIPER; EMERICK, 1997, p. 86) 
 
 

Componente Conceituação Termo 

Fonologia Regras para o uso dos fonemas Sons da fala 

Morfologia Regras para combinação dos fonemas Palavras 

Sintaxe Regras para a combinação dos morfemas Ordem das palavras 

Semântica Relação de símbolos com os objetos e eventos Significado 

Pragmática Regras para o uso da linguagem em um contexto Objetivo 

Prosódia Impacto da inflexão, acentuação, duração, juntura Melodia da fala 
 

 

Gil (2002) relata que o desenvolvimento da linguagem oral está intimamente ligado à 

maturação cerebral, ou mielinogênese, ao meio ambiente sócio-familiar, considerando a 

estimulação recebida pelo indivíduo, e à integridade sensorial, especialmente a auditiva, visto 

que o indivíduo modula seus desempenhos fonéticos e fonológicos a partir de percepções 

audioverbais provenientes das pessoas com quem convive. Nesse sentido, o desenvolvimento 

da linguagem oral pode ser influenciado por diversas características, que incluem habilidades 

intelectuais, habilidades acadêmicas, bem estar emocional e situação ambiental. Além disso, 

alterações da linguagem oral podem estar presentes em diferentes distúrbios, como os 

transtornos específicos de linguagem, as afasias e as dislexias (FERRACINI, 2005).  

 Como a habilidade de linguagem investigada neste estudo refere-se ao vocabulário 

receptivo, cabe enfatizar que a lesão que afeta predominantemente o pólo receptivo é 

conhecida como afasia de Wernicke, de compreensão ou receptiva, na qual o indivíduo se 

expressa fluentemente por meio da fala, porém a compreensão encontra-se defasada. A área 

de Wernicke, de acordo com Bear, Connors e Paradiso (2002), tem uma função importante na 

associação dos sons aos seus significados, além de ser responsável por armazenar os sons que 

formam as palavras. Assim, alterações nessa área afetam principalmente a decodificação da 

linguagem, tanto para palavras ouvidas quanto lidas. Também é frequentemente observada a 

anomia (dificuldade de nomear objetos, faces e outros estímulos).  

O vocabulário receptivo, por sua vez, corresponde às palavras que o indivíduo é capaz 

de compreender. A compreensão das palavras faladas tende a se desenvolver antes da 

habilidade de produzi-las, com início no primeiro ano de vida. O crescimento do vocabulário é 

expressivo no segundo ano de vida e continua acelerado durante todos os anos pré-escolares e 

durante o ensino fundamental, apesar de haver variações nesta taxa de crescimento entre as 
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crianças. Embora haja muitas tentativas de estimar o tamanho do vocabulário das crianças, há 

dificuldades devido às definições (por exemplo, o que significa saber uma palavra) e às 

diferenças nos procedimentos usados para estimar o tamanho do vocabulário (BECK; 

MCKEOWN, 1991).  

Vale enfatizar ainda que o vocabulário receptivo encontra-se prejudicado no 

Transtorno de Linguagem Receptiva (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1993) e, 

usualmente, também nas afasias respectivas (GIL, 2002) e na dislexia (ORTON DYSLEXIA 

SOCIETY, 1995). Está, no entanto, correlacionado à compreensão em leitura, ou seja, bons 

entendedores tendem a ser leitores hábeis. De fato, uma parte importante da compreensão é o 

desenvolvimento do conceito e o conhecimento do significado da palavra. Assim, o 

conhecimento do vocabulário está fortemente correlacionado com a habilidade de 

compreensão, medidos por testes padronizados, sendo que baixa compreensão pode estar 

correlacionada à falta de um conhecimento relevante sobre a palavra (DAVIS, 1968 apud 

FERRACINI, CAPOVILLA, DIAS, CAPOVILLA, 2006).  

Alguns estudos têm apresentado correlações entre o vocabulário receptivo e outras 

habilidades. Gathercole, Willis, Emslie e Baddeley (1992), por exemplo, realizaram um 

estudo longitudinal para avaliar uma possível associação entre a memória fonológica de curto 

prazo e o vocabulário receptivo. Testes de vocabulário, de memória fonológica, de 

inteligência não-verbal e de leitura foram aplicados em 80 crianças com idades entre 4 e 8 

anos. Os resultados obtidos em comparações parciais de avaliações sucessivas revelaram que 

nas idades de 4 e 5 anos as habilidades de memória fonológica exerceram uma influência 

direta na aquisição do vocabulário. 

Dentre os instrumentos disponíveis no Brasil para a avaliação do vocabulário 

receptivo está o Teste de Vocabulário por Imagens Peabody (DUNN; DUNN; CAPOVILLA; 

CAPOVILLA, no prelo), o qual foi utilizado na presente pesquisa. Ferracini (2005) avaliou 

122 crianças de 3 a 5 anos de idade por meio deste instrumento e, de acordo com seus 

resultados, verificou-se que o vocabulário receptivo aumentou progressivamente com o 

aumento da faixa etária, ou seja, a análise de variância do efeito da idade sobre o desempenho 

no Teste de Vocabulário por Imagens Peabody foi significativo (p < 0,000). Esse estudo 

forneceu evidências de validade e precisão para o instrumento investigado no que toca à 

avaliação da linguagem oral em crianças pré-escolares.  

Firmo (2005) também analisou a linguagem receptiva por meio do Teste de 

Vocabulário por Imagens Peabody e do Teste Token, que avalia a compreensão de instruções 

verbais, nas versões tradicionais e computadorizadas. Participaram do estudo 90 crianças com 
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idade entre quatro e seis anos. Os resultados mostraram uma correlação positiva entre os dois 

instrumentos nas duas versões. Verificou-se ainda que o número de respostas corretas 

aumentou progressivamente com o aumento da faixa etária. Porém não foi encontrado efeito 

de sexo para tempo de execução ou para pontuação nos dois testes, não influenciando os 

dempenhos dos participantes.  

Estas hipóteses também foram testadas exploratoriamente nesta tese, de modo a 

verificar possíveis efeitos de sexo em relação ao desempenho no Teste de Vocabulário por 

Imagens Peabody. Cabe aqui destacar que o objetivo principal relacionado à utilização do 

Teste de Vocabulário por Imagens Peabody foi verificar possíveis correlações entre a 

habilidade de vocabulário e as funções executivas em diferentes níveis de inteligência.  

  

 

2.2     Memória Fonológica de Curto Prazo 

 

 

  A memória, de um modo geral, é o meio pelos quais os sujeitos recorrem ao 

conhecimento passado, a fim de utilizá-lo no presente (COLOM; FOLRES-MENDOZA, 

2001; STERNBERG, 2000). Como um processo, a memória refere-se aos mecanismos 

dinâmicos associados à retenção e à recuperação da informação sobre a experiência passada 

(CROWDER, 1976 apud STERNBERG, 2000). Especificamente, os psicólogos cognitivos 

identificaram três operações comuns da memória, a saber, codificação, armazenamento e 

recuperação, as quais cada uma representa um estágio no tratamento da memória. A 

codificação refere-se ao modo como se transforma um input físico e sensorial em uma espécie 

de representação que pode ser colocada na memória, ou seja, os dados sensoriais são 

transformados numa forma de representação mental; o armazenamento refere-se à maneira 

como se mantém a informação codificada na memória; e a recuperação refere-se ao modo 

como se obtém acesso à informação armazenada na memória (STERNBERG, 2000).  

Uma das divisões agrupa dois grandes sistemas de memória, que se referem às 

declarativas – para fatos, nomes, acontecimentos, dependente de esforços para evocação, 

sendo a mais facilmente adquirida, mas por outro lado, a mais facilmente esquecida; e às não 

declarativas – para fatos e eventos evocados durante a execução de tarefas (BADDELEY et 

al.; 2011). Existem ainda dois tipos de memória declarativa, a memória episódica e a memória 

semântica. A memória episódica refere-se as lembranças de acontecimentos específicos e a 
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memória semântica são as lembranças de aspectos gerais. Em outra medida, a memória não-

declarativa, também chamada de implícita ou procedural, inclui procedimentos motores como 

andar de bicicleta, por exemplo. Essa memória depende dos gânglios basais (incluindo o 

corpo estriado) e não atinge o nível de consciência. Ela em geral requer mais tempo para ser 

adquirida, mas é bastante duradoura. 

A memória de longo prazo e de curto prazo também fazem parte desta divisão. A 

primeira refere-se à lembrança de informações após horas, dias ou semanas. Por outro lado, 

segundo Bear et al. (2002), a memória fonológica de curto prazo refere-se a lembranças de 

informações após segundos ou minutos, incluindo habilidades e sensações. É entendida 

também como um sistema para armazenar temporariamente as informações necessárias à 

realização de tarefas cognitivas complexas, tais como aprendizado, raciocínio e compreensão.  

Segundo Vance (2004 apud FERRACINI, 2005), a memória fonológica de curto prazo refere-

se à capacidade de reter e recuperar informações fonológicas por curtos períodos de tempo, 

sendo usada durante a resolução de problemas ou durante algum outro tipo de processamento 

de informação. Durante a compreensão de uma mensagem oral, a memória de curto prazo é 

usada para acumular informações enquanto a compreensão ocorre, mantendo essa informação 

na mente apenas o tempo necessário para que o problema seja solucionado ou para que a 

compreensão ocorra (HULME; ROODENRYS, 1995; VANCE, 2004). 

Na presente pesquisa, a memória fonológica de curto prazo foi avaliada por meio do 

Teste de Repetição de Palavras e Pseudopalavras (SEABRA; TREVISAN, em preparação), 

sendo um dos seus objetivos relacionar esta função não-executiva com a inteligência. Sob 

essa perspectiva, há evidências na literatura, segundo Gathercole et al. (1992), que as 

habilidades de memória fonológica de curto prazo exercem uma influência direta na aquisição 

do vocabulário.  

Capovilla e Dias (2008b) corroboram essa asserção ao relatar que as habilidades 

consciência fonológica, consciência sintática, discriminação fonológica, nomeação, memória 

fonológica de curto prazo, vocabulário receptivo e conhecimento de letras, relacionam-se com 

a posterior aquisição de linguagem escrita. As autoras avaliaram a memória fonológica de 

curto prazo em alunos pré-escolares por meio da aplicação do Teste de Repetição de Palavras 

e Pseudopalavras e este, por sua vez, exerceu um efeito importante sobre a competência de 

leitura analisada nestes mesmos alunos quando estavam cursando a 1ª série. Esses achados 

sugerem que apesar da linguagem oral e da linguagem escrita serem habilidades relativamente 

independentes, a primeira serve de base para a aquisição da leitura e da escrita.  



26 

 

Em outra investigação, Ferracini (2005) avaliou a memória fonológica de curto prazo 

em crianças de creches municipais do estado de São Paulo por meio da aplicação do Teste de 

Repetição de Palavras e Pseudopalavras. Os principais resultados apresentaram correlações 

significativas com o Teste de Vocabulário por Imagens Peabody (r = 0,43, p < 0,000), com o 

Teste de Nomeação (r = 0,42, p < 0,000), com o Teste de Discriminação Fonológica (r = 0,36, 

p < 0,000),  com a Prova de Consciência Fonológica (r = 0,32, p < 0,000) e com a Prova de 

Consciência Sintática (r = 0,22, p < 0,015). Esse estudo forneceu evidências de validade para 

o instrumento supracitado (FERRACINI, 2005).  

Aspectos que referem à avaliação desta habilidade e sua relação com a inteligência 

foram investigados nessa pesquisa, com o objetivo de melhorar o entendimento do construto e 

sua relação com outras variáveis. A seção seguinte contextualiza a função não-executiva 

‘processamento visoespacial’.  

 

 

2.3     Processamento Visoespacial 

 

 

Um dos objetivos deste estudo refere-se à investigação da relação entre o 

processamento visoespacial e a inteligência. Cabe destacar, no entanto, que o processamento 

visoespacial está imbricado nas representações mentais. Uma suposição básica da psicologia 

cognitiva é que tarefas são compostas por um conjunto de operações mentais. Estas, por sua 

vez, envolvem pensar na representação como um input, executando algum tipo de processo 

nesse input, produzindo então uma representação nova, ou um output. Desta forma, as 

operações mentais são processos que geram, elaboram, ou manipulam representações mentais 

(GAZZANIGA et al., 2006). 

De forma geral, o processamento das representações mentais visuais é denominado, 

segundo Lopes (2006), de habilidade visoespacial, a qual se relaciona à capacidade de gerar, 

reter, recuperar e transformar imagens visuais bem estruturadas. Estas, por sua vez, são 

subdivididas em habilidades visuais e habilidades espaciais. As habilidades visuais incluem o 

processamento de cor e de movimento; e as habilidades espaciais incluem localização visual, 

atenção espacial, conhecimento espacial e raciocínio espacial (ELLIS; YOUNG, 1989). Há 

inconsistências na literatura no que toca à habilidade espacial, pois enquanto alguns estudos a 

entendem como unifatorial, outros a subdividem em dois, três ou quatro fatores.  
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Nesse sentido, na década de 1920 as habilidades visoespaciais foram consideradas 

como um fator unitário, ou seja, um subtipo das habilidades intelectuais gerais. Lohman (1993 

apud SILVA, 2010) considera a relação espacial, a orientação espacial e a visualização 

espacial como os três grandes fatores da habilidade espacial. O primeiro fator, relação 

espacial, refere-se à rapidez e precisão na rotação de figuras bidimensionais e tridimensionais. 

O segundo, orientação espacial, abarca a capacidade para imaginar como se veria um objeto 

tridimensional sob diferentes perspectivas do observador. E o terceiro fator, visualização 

espacial, inclui a aptidão para manipular mentalmente figuras tridimensionais complexas. Este 

fator é considerado como um dos fatores mais representativos da habilidade espacial 

(LOHMAN, 2000; PRIETO, 2008). 

Sob essa perspectiva, o fator de relações espaciais está relacionado à habilidade para 

resolver, de forma rápida e precisa, os processos de rotação mental que são necessários para 

julgamentos sobre a identidade de um par de estímulos exigidos em determinadas tarefas 

(LOPES, 2006). O fator de visualização espacial é avaliado por tarefas que são relativamente 

menos velozes que as resoluções exigidas nos testes de relações espaciais, sendo, por outro 

lado, mais complexas. Guttman et al. (1990) enfatizam que na análise dos testes de 

habilidades espaciais devem ser considerados diferentes aspectos do teste e dos estímulos, tais 

como o tipo de estímulo (em termos de número de dimensões do estímulo), o tipo de processo 

mental (aplicação ou inferência de regras; necessidade ou não de rotação do estímulo; 

necessidade ou não de reflexão do estímulo), além de envolver ou não rotação mental, sendo 

com ou sem reflexão.  

Desta forma, há pelo menos quatro facetas a serem consideradas na análise dos testes 

espaciais. A primeira abarca a tarefa em relação à regra (Faceta A) específica, na qual o 

sujeito deve inferir a regra necessária para resolver o problema ou deve apenas aplicar as 

regras previamente explicitadas a um determinado estímulo. Nos itens das Matrizes 

Progressivas Coloridas de Raven, por exemplo, requere-se inferência de regra, uma vez que 

os sujeitos devem determinar qual é a regra subjacente à sequência de padrões para, em 

seguida, escolher qual pedaço completa um padrão específico (GUTTMAN et al., 1990 apud 

LOPES, 2006). A rotação (Faceta B) refere-se à necessidade da figura ser mentalmente 

rotacionada para se alcançar a solução. A reflexão (Faceta C) refere-se ao reconhecimento da 

imagem refletida de uma figura ou parte da figura. Por fim, a dimensionalidade (Faceta D) 

refere-se à classificação do estímulo como sendo bi ou tridimensional (GUTTMAN et al., 

1990). Em suma, o modelo destes autores foi proposto a partir da união de diferentes teorias 

previamente desenvolvidas.  
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A psicologia cognitiva contribuiu de forma importante para a compreensão da 

representação mental visual, analisando como os sujeitos codificam, recordam e transformam 

imagens visuais (LOHMAN, 1993). Essa representação mental visual pode corresponder a 

estímulos que estão disponíveis no ambiente num presente momento, ou a estímulos que não 

estão disponíveis (STERNBERG, 2000). Vale ressaltar que há um número significativo de 

pesquisas relacionadas à representação mental visual, envolvendo áreas do processamento 

verbal, do raciocínio matemático, do raciocínio visoespacial, da memória, entre outros 

(GUEDES; CAPOVILLA, 1997).  

Gomes e Borges (2009), por exemplo, com o intuito de analisar as propriedades 

psicométricas de um conjunto de testes elaborados para mensurar a habilidade visoespacial 

em relação à estrutura fatorial, unidimensionalidade, validade convergente e discriminante, 

investigaram 558 estudantes do Ensino Médio, sendo 50,2% do sexo feminino. Aplicaram o 

Teste de Visualização (Vz), o Teste de Flexibilidade de Fechamento (CF), o Teste de 

Memória Visual (MV), o Teste de Fluência Figural (FF), o Teste de Fluência Ideacional 1 

(FI1) e o Teste de Fluência Ideacional 2 (FI2). Os resultados apresentaram, por meio da 

análise fatorial exploratória e confirmatória, que apesar dos testes investigados possuírem 

uma estrutura fatorial de dois níveis, foram considerados como unidimensionais com relação 

ao construto à medida que os fatores mostraram dependentes entre si, convergindo para 

mensurar a habilidade visoespacial e divergindo na mensuração da fluência. Assim, concluiu-

se que o conjunto de testes da habilidade visoespacial (Gv) é válido para a amostra do estudo, 

à medida que seus testes são unidimensionais e mensuram de forma convergente a habilidade 

espacial (GOMES; BORGES, 2009). 

O estudo de Silva (2010) objetivou avaliar a habilidade de visualização espacial e os 

raciocínios espacial e mecânico em 237 estudantes com idades entre 15 e 18 anos, sendo 

34,6% do sexo feminino e 65,4% do sexo masculino. Destes, 27% dos estudantes 

frequentavam apenas o Ensino Médio, enquanto 37,6% estavam matriculados também em 

cursos técnicos e 35,4% em cursos profissionalizantes. Utilizou-se do Teste de Visualização 

Espacial, das provas de Raciocínio Espacial e Raciocínio Mecânico, da Bateria de Provas de 

Raciocínio (BPR-5) e da Escala de Desempenho em Tecnologia (EDTEC). Os achados 

apresentaram diferenças significativas para todas as provas com relação ao do tipo de ensino 

frequentado, ou seja, os estudantes que frequentavam apenas no Ensino Médio obtiveram 

desempenho inferior com relação aos demais. Constatou-se, também, associação significativa 

e positiva entre os construtos, exceto entre a visualização espacial com o desempenho em 

tecnologias. Apenas o raciocínio mecânico apresentou associação estatisticamente 



29 

 

significativa com relação ao sexo, sendo que os homens apresentaram desempenho superior 

quando comparados com as mulheres.  

  A função não-executiva processamento visoespacial foi avaliada neste estudo por meio 

do Teste Figuras Complexas de Rey, sendo um dos seus objetivos investigar a relação desta 

habilidade com a inteligência. É nessa perspectiva que discorrem os próximos capítulos, 

apresentando-se inicialmente um panorama histórico da inteligência fluida e cristalizada, 

seguida das relações existentes entre as funções executivas e não-executivas com a 

inteligência.  
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3     BREVE PANORAMA HISTÓRICO DA INTELIGÊNCIA FLUIDA E    

CRISTALIZADA 

 

 

Desde o início da psicologia como ciência, a inteligência tem despertado o interesse de 

pesquisadores. De acordo com Anastasi e Urbina (2000), o desenvolvimento e a avaliação da 

inteligência ocorreram paralelamente à época em que a psicologia se estabelecia como área de 

conhecimento. Investigações teóricas e empíricas relacionadas com o conceito de inteligência 

têm ocupado posição de destaque na história da psicologia, no entanto, repletas de 

inconsistências relacionadas à maneira de descrever, medir e investigar os fenômenos de 

interesse, principalmente com relação à utilização dos resultados provenientes dos testes que 

se propõem a medir o nível de inteligência dos indivíduos. Muitas dessas discordâncias 

provêm da falta de consenso sobre a definição e a conceituação de inteligência (ALMEIDA, 

1996; HOWARD, 1993; STERNBERG; KAUFMAN, 1998). 

No início do século XX, o psicólogo Charles Spearman propôs a teoria dos dois 

fatores da inteligência, conhecida também como bi-fatorial, a qual postula que o desempenho 

em qualquer medida de inteligência estaria relacionado ao nível de inteligência geral do 

indivíduo e às habilidades específicas exigidas em cada teste (AIKEN, 2000; MCGREW; 

FLANAGAN, 1998; THORNDIKE, 1997 apud SCHELINI, 2006). Nesse sentido, toda 

atividade intelectual está expressa em um fator de inteligência geral (fator g), representando 

uma espécie de energia, com base neurológica, capaz de ativar a capacidade de realização de 

trabalhos intelectuais (GARDNER; KORNHABER; WAKE, 1998; SATTLER, 2001), e a 

outros fatores específicos (fatores s), associado a tarefas específicas, representando 

particularidades de cada instrumento (JENSEN, 1994). 

Em meados de 1909, Thorndike (1997), ao analisar a existência do fator g em um 

conjunto de medidas semelhante ao utilizado por Spearman, concluiu que não havia indícios 

suficientes para sustentar o sistema bi-fatorial. Assim, além de contestar a existência de uma 

entidade capaz de explicar vários tipos de desempenho intelectual, concebeu a teoria 

multifatorial, na qual a inteligência seria um produto de um amplo número de capacidades 

intelectuais diferenciadas, mas inter-relacionadas (SATTLER, 2001). Na década de trinta, 

outra contribuição para a teoria dos dois fatores de Spearman foi apresentada por Louis 

Thurstone que, utilizando o método da análise fatorial múltipla, propôs a existência de um 

pequeno número de fatores independentes ou capacidades mentais primárias, quais sejam, 
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Espacial (fator S – Space), Rapidez de Percepção (fator P – Perceptual speed), Numérica 

(fator N – Number), Compreensão Verbal (fator V – Verbal meaning), Fluência Verbal (fator 

W – Word fluency), Memória (fator M – Memory) e o fator I (Inductive reasoning), 

representando o Raciocínio Indutivo (ALMEIDA, 1988; GARDNER et al., 1998; 

STERNBERG, 1992; THORNDIKE, 1997). 

Mais contemporaneamente, por volta das décadas de cinquenta e sessenta do século 

passado, alguns autores elaboraram concepções acerca da inteligência, capazes de conciliar as 

abordagens anteriormente citadas. Raymond Cattell, analisando as correlações entre as 

capacidades primárias de Thurstone e o fator g da teoria bi-fatorial de Spearman, constatou a 

existência de dois fatores gerais. Alguns anos depois, John Horn confirmou os estudos de 

Cattell e os fatores gerais passaram a ser designados como ‘inteligência fluida e inteligência 

cristalizada’ (CATTELL, 1998). 

De acordo com Horn (1991) e McGrew (1997), a inteligência fluida (Gf – fluid 

intelligence) está associada a componentes não-verbais, pouco dependentes de conhecimentos 

previamente adquiridos e da influência de aspectos culturais. As operações mentais que as 

pessoas utilizam frente a uma tarefa relativamente nova e que não podem ser executadas 

automaticamente representam Gf. Nesse ensejo, Carroll (1993) e Cattell (1987) enfatizam que 

a capacidade fluida está relacionada às tarefas que exigem formação e o reconhecimento de 

conceitos, identificação de relações complexas, compreensão de implicações e realização de 

inferências. Alguns estudos indicaram que a carga fatorial da inteligência fluida (Gf) sobre o 

fator geral (g) poderia demonstrar uma unidade, o que implica em entender o fator g como 

equivalente à Gf (GUSTAFSSON, 1988; HÄRNQVIST; GUSTAFSSON; MUTHÉN; 

NELSON, 1994). 

Por outro lado, a inteligência cristalizada (Gc – crystallized intelligence) representa as 

capacidades exigidas na solução da maioria dos problemas cotidianos, sendo conhecida como 

‘inteligência social’ ou ‘senso comum’ (HORN, 1991). Como essa inteligência cristalizada 

seria desenvolvida a partir de experiências culturais e educacionais, acredita-se que sua 

evolução esteja relacionada com a progressão da idade e tenha desenvolvimento contínuo, ao 

contrário da inteligência fluida, parece declinar após a idade aproximada de 21 anos, devido à 

gradual degeneração das estruturas fisiológicas (BRODY, 2000; CATTELL, 1998; HORN; 

NOLL, 1997; SATTLER, 2001). Apesar da inteligência cristalizada se desenvolver a partir 

das experiências educacionais, não deve ser entendida como sinônimo de desempenho 

escolar. Essa constatação foi decorrente de estudos de análise fatorial, cujos resultados 

demonstraram que medidas de habilidades relacionadas à leitura, matemática e escrita não 
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podem ser incluídas junto a medidas de conhecimento verbal (testes de vocabulário e 

informação, por exemplo) na formação de um único fator. Além disso, a curva relativa à 

mensuração da inteligência cristalizada difere da relacionada à leitura e à matemática, 

sugerindo a presença de uma diferença conceitual entre inteligência cristalizada e essas 

habilidades acadêmicas (MCGREW; WERDER; WOODCOCK, 1991; WOODCOCK, 1990). 

Sob essa perspectiva, Cattell (1987, apud SCHELINE, 2006) destaca que as relações 

entre Gf, Gc e a realização acadêmica não são estáveis, à medida que variam de acordo com 

fatores individuais, incluindo o desenvolvimento neurológico e os anos de escolaridade. Pode-

se dizer ainda que no início da infância, a Gf e a Gc apresentariam uma relação mais próxima, 

mas começariam a divergir no final da infância e na adolescência. No estudo de McArdle 

(2001), analisou-se a relação entre as Escalas Verbal e de Execução do WISC-III, e os 

resultados apontaram que os escores dos subtestes de execução apresentaram um efeito 

negativo nas mudanças dos escores verbais e, os efeitos dos verbais sobre os de execução não 

foram significativos. Vale ressaltar, no entanto, que apesar de o autor parecer entender que os 

subtestes verbais do WISC-III seriam boas medidas da inteligência cristalizada e os subtestes 

de execução estariam relacionados à inteligência fluida, estudos como o de Flanagan, 

McGrew e Ortiz (2000) indicaram que o WISC-III não possui uma boa medida de Gf. 

John Horn, um dos principais estudiosos da teoria Gf-Gc, após ter confirmado a 

existência de um fator fluido e outro cristalizado, expandiu, em 1965, o modelo inicial 

proposto por Cattell. O autor acrescentou ao sistema Gf-Gc quatro capacidades cognitivas, a 

saber, Processamento Visual (Gv – Visual Processing), Memória de Curto Prazo (Gsm – 

Short-Term Memory), Armazenamento e Recuperação de Longo Prazo (Glr – Long-Term 

Storage and Retrieval) e Velocidade de Processamento (Gs – Speed of Processing) 

(MCGREW; FLANAGAN, 1998). Posteriormente, duas capacidades foram adicionadas às 

quatro anteriores, quais sejam, Rapidez para a Decisão Correta (CDS – Correct Decision 

Speed), cuja existência foi constatada no estudo de Horn, Donaldson e Engstrom (1981), e 

Processamento Auditivo (Ga – Auditory Processing Ability), introduzida por Horn e Stankov 

(1982). A identificação do fator Gq (Quantitative Knowledge), associado ao Conhecimento 

Quantitativo (HORN, 1985) e do Grw (Reading & Writing), relacionado à Leitura-Escrita, 

deu origem a uma nova estrutura, a partir do modelo Gf-Gc inicial, formada por dez 

capacidades. A Tabela 2 apresenta os dez fatores da teoria Gf-Gc de Cattell e Horn. 
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Tabela 2. Dez fatores da teoria da inteligência fluida e cristalizada de Cattell e Horn.  

 

Fatores  Símbolo 

Inteligência Cristalizada / Compreensão-Conhecimento Gc 

Inteligência / Raciocínio Fluido Gf 

Processamento Visual Gv 

Processamento Auditivo Ga 

Velocidade de Processamento Gs 

Memória de Curto Prazo Gsm 

Armazenamento e Recuperação de Longo Prazo Glr 

Conhecimento Quantitativo Gq 

Rapidez para a Decisão Correta CDS 

Leitura-Escrita Grw 

 

A maioria das discussões sobre o modelo Gf-Gc focaliza o conjunto das dez 

capacidades gerais, descritas anteriormente. Entretanto, a compreensão da importância e 

riqueza desta teoria depende do entendimento das diferenças hierárquicas entre as capacidades 

cognitivas. Nesse sentido, Carroll (1993), utilizando a análise fatorial para examinar mais de 

460 conjuntos de dados relativos a testes para avaliar capacidades cognitivas, propôs uma 

teoria ou modelo que explica a inteligência por meio de uma estrutura hierárquica, conhecida 

como teoria das três camadas, a qual dispõe as capacidades intelectuais em três diferentes 

estratos. A camada I é formada por capacidades específicas, a camada II, por capacidades 

amplas ou gerais, e a camada III refere-se a uma única capacidade geral (CARROLL, 1993). 
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Segundo Primi e Almeida (2000), essas camadas representam níveis de generalidade das 

capacidades. 

Vale enfatizar que o termo camada foi introduzido por Cattell (1987) como forma de 

estabelecer a especificidade dos fatores. Posteriormente, Carroll (1993) ressaltou que na 

camada mais alta (III) está um fator geral, chamado g; que a segunda camada (II) influencia 

uma grande variedade de comportamentos, sendo composta por oito fatores gerais; e que na 

camada (I) existem diversos fatores de primeira ordem que, dispostos abaixo dos fatores da 

camada II, representam especializações das capacidades, refletindo os efeitos da experiência e 

da aprendizagem. 

Assim, na estrutura hierárquica das capacidades cognitivas, sugerida por Carroll 

(1993), há oito capacidades amplas ou gerais presentes na camada II, a saber, Inteligência 

Fluida (Gf ou simplesmente F – Fluid Intelligence), Inteligência Cristalizada (Gc ou C – 

Crystallized Intelligence), Memória e Aprendizagem (Gy ou Y – Memory & Learning), 

Percepção Visual (Gv ou V – Visual Perception), Percepção Auditiva (Gu ou U – Auditory 

Perception), Capacidade de Recuperação (Gr ou R – Retrieval Ability), Rapidez Cognitiva 

(Gs ou S – Cognitive Speediness) e Velocidade de Processamento (Gt ou T – Processing 

Speed). Cada uma dessas oito capacidades gerais está associada a uma inteligência geral (g) e 

inclui capacidades específicas, todas presentes na camada I. Por exemplo, o Raciocínio 

Sequencial Geral (RG – General Sequential Reasoning), a Indução (I – Induction), o 

Raciocínio Quantitativo (RQ – Quantitative Reasoning), o Raciocínio Piagetiano (RP – 

Piagetian Reasoning) e a Velocidade de Raciocínio (RE – Speed of Reasoning) estão 

relacionados à inteligência fluida. 

Carroll (1997), ao caracterizar sua teoria, afirmou que as ‘três camadas’ podem ser 

consideradas como uma extensão e expansão de teorias anteriores referentes às capacidades 

cognitivas, principalmente as elaboradas por Spearman, Thurstone, Vernon, Horn e Cattell, 

Hakstian e Cattell, e Gustafsson. Sendo assim, McGrew (1997) foi capaz de sintetizar as 

importantes perspectivas da teoria Gf-Gc, originando o que posteriormente ficou conhecido 

como modelo Cattell-Horn-Carroll (CHC). Vale ressaltar, ainda, que estudos mais recentes 

(FLANAGAN; MCGREW; ORTIZ, 2000) também usam a integração entre os modelos de 

Cattell e Horn (teoria das Inteligências Fluida e Cristalizada) e o modelo de Carroll (teoria dos 

três estratos) para denominar o modelo CHC. 

McGrew (1997) analisou as diferenças entre as concepções de Horn-Cattell e Carroll 

por meio da aplicação, em 1291 sujeitos, das 37 medidas da Bateria Psicoeducacional 

Woodcock Johnson – Revisada (Woodcock Johnson Psychoeducational Battery – Revised/ 
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WJ-R). Para testar os quatro modelos alternativos que fossem capazes de integrar as 

concepções de Carroll e Horn-Cattell, utilizou-se da técnica de análise fatorial confirmatória. 

O autor concluiu que seria possível elaborar um modelo de integração, desde que os seguintes 

critérios fossem obedecidos: (1) manutenção do Raciocínio/Conhecimento Quantitativo (Gq) 

separado da Inteligência Fluida (Gf); (2) inserção das capacidades de Leitura e Escrita 

associadas a um fator geral de Leitura-Escrita (Grw); (3) inclusão das capacidades de 

Conhecimento Fonológico no fator geral de Processamento Auditivo (Ga); (4) manutenção 

das capacidades de Memória de Curto Prazo associadas a um fator geral (Gsm) e inserção das 

capacidades de Armazenamento e Recuperação em um fator geral de Recuperação (Glr). 

Posteriormente, McGrew e Flanagan (1998) analisaram esse primeiro estudo de 

integração, com objetivo de investigar se as capacidades de Raciocínio Quantitativo (RQ – 

Quantitative Reasoning), Conhecimento Matemático (KM – Mathematical Knowledge) e 

Desempenho Matemático (A3 – Mathematical Achievement) deveriam ser consideradas 

capacidades específicas associadas ao fator geral Gq (Raciocínio Quantitativo), ou estariam 

relacionadas a um outro fator geral, Gf (Inteligência Fluida). Além disso, os autores 

procuraram verificar se a capacidade específica de Memória Visual (MV – Visual Memory) 

estaria incluída no fator geral de Memória de Curto Prazo (Gsm– Short-Term Memory) ou no 

fator de Processamento Visual (Gv – Visual Processing), assim como se a capacidade 

específica de Memória Associativa (MA – Associative Memory) estaria relacionada ao fator 

geral de Memória a Curto Prazo (Gsm) ou ao Armazenamento e Recuperação Associativa a 

Longo Prazo (Glr – Long-Term Storage and Retrieval). 

Para atender a esses objetivos, os subtestes de Matemática, Raciocínio Fluido e 

Compreensão – Conhecimento da Bateria Psicoeducacional Woodcock Johnson – Revisada e 

os subtestes de raciocínio do Stanford–Binet IV foram aplicados em 124 sujeitos e, segundo 

McGrew e Flanagan (1998), os resultados apontaram que o Raciocínio Quantitativo (RQ – 

Quantitative Reasoning) deveria ser incluído como uma capacidade específica da inteligência 

fluida (Gf – Fluid Intelligence). Por outro lado, o Conhecimento Matemático (KM – 

Mathematical Knowledge) e o Desempenho Matemático (A3 – Mathematical Achievement) 

deveriam permanecer associados ao Raciocínio/ Conhecimento Quantitativo (Gq – 

Quantitative Knowledge), conforme propôs McGrew (1997).  

No que toca às capacidades específicas de memória, 114 sujeitos foram avaliados por 

meio da Bateria Psicoeducacional Woodcock Johnson – Revisada e do Teste de Inteligência 

Kaufman para Adolescentes e Adultos (Kaufman Adolescent and Adult Intelligence Test/ 

KAIT). Segundo McGrew e Flanagan (1998), os achados demonstraram que a Memória 
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Visual (MV – Visual Memory) estaria relacionada ao fator Gv (Processamento Visual – Visual 

Processing), e não ao Gsm (Memória a Curto Prazo – Short-Term Memory), e a Memória 

Associativa (MA – Associative Memory) deveria permanecer incluída no fator Glr 

(Armazenamento e Recuperação Associativa a Longo Prazo – Long-Term Storage and 

Retrieval). Foi a partir destas constatações que McGrew (2009) formulou, juntamente com 

Flanagan em 1998, a união entre as teorias dos três estratos e do Gf-Gc, propondo assim a 

teoria das capacidades cognitivas de Cattell-Horn-Carroll (CHC), cujos fatores gerais 

encontram-se representados na Tabela 3. 

 

 

Tabela 3. Fatores gerais da teoria das capacidades cognitivas de Cattell–Horn–Carroll (CHC) 

 

Fatores Gerais Símbolo 

Inteligência / Raciocínio Fluido Gf 

Inteligência / Raciocínio Cristalizado Gc 

Memória a Curto Prazo Gsm 

Inteligência / Processamento Visual Gv 

Inteligência / Processamento Auditivo Ga 

Armazenamento e Recuperação Associativa a Longo Prazo Glr 

Velocidade de Processamento Cognitivo Gs 

Tempo / Velocidade de Decisão / Reação Gt 

Leitura-Escrita Grw 

Raciocínio / Conhecimento Quantitativo Gq 
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No modelo de integração (CHC), McGrew e Flanagan (1998) mantiveram as dez 

capacidades gerais de Horn-Cattell, relacionando a elas a maioria das capacidades específicas 

da camada I proposta por Carroll. Entretanto, alguns fatores específicos, apesar de não citados 

por Carroll (1993), foram incluídos na camada I da integração proposta por McGrew e 

Flanagan, dentre os quais se destacam: Conhecimento Matemático (KM – Mathematical 

Knowledge), Desempenho Matemático (A3 – Mathematical Achievement), Informação Geral 

(K0 – General Information), Informação sobre a Cultura (K2 – Information about Culture), 

Informação sobre Ciência (K1 – General Science Information), Desempenho em Geografia 

(A5 – Geography Achievement) e Conhecimento do Uso da Língua Nativa (EU – English 

Usage Knowledge). Assim, um total de 73 capacidades compõe a camada I da teoria das 

capacidades cognitivas de Cattell-Horn-Carroll. 

O fator de Capacidade para Aprendizagem (L1 – Learning Abilities), relacionado por 

Carroll (1993) à Memória Geral e Aprendizagem (GY), foi associado tanto ao fator geral de 

Memória de Curto Prazo (Gsm – Short-Term Memory) quanto ao de Armazenamento e 

Recuperação Associativa de Longo Prazo (Glr – Long-Term Storage and Retrieval). No que 

diz respeito ao fator geral de Memória de Curto Prazo (Gsm), três capacidades específicas 

estão incluídas no modelo de integração, quais sejam, a Extensão da Memória (MS), a de 

Aprendizagem (LI) e a Memória de Trabalho (MW). Entretanto, como LI ainda não está 

claramente definida, seria possível afirmar que apenas as capacidades específicas de Extensão 

da Memória (MS) e Memória de Trabalho (MW) estariam associadas a Gsm. Deste modo, 

cabe questionar o fato de Gsm ser realmente um fator geral, pertencente à camada II ou, 

simplesmente, uma capacidade específica da camada I. 

Ainda, de acordo com McGrew (2009), para que qualquer modelo taxonômico da 

capacidade cognitiva humana seja completo, todas as modalidades sensoriais devem ser 

englobadas no seu âmbito. Atualmente, conforme descrito acima, o modelo CHC é 

reconhecido pelas dez habilidades (Gf, Gc, Gsm, Gv, Ga,Glr, Gs, Gt, Grw, Gq) supracitas na 

Tabela 3. No entanto, devido à essa lacuna significativa na taxonomia do modelo CHC sobre 

os domínios humanos sensoriais táteis, cinestésicos e olfativos, McGrew (2009) defende a 

inclusão de pelo menos seis habilidades (Gkn, Gh, Gk, Go, Gp, Gps) na taxonomia do modelo 

CHC. Nesse sentido, os fatores da camada II foram ampliados por mais seis novas 

capacidades, as quais podem ser visualizadas na Tabela 4. 
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Tabela 4. Novos fatores da teoria das capacidades cognitivas de Cattell–Horn–Carroll (CHC). 
 
 

Fatores  Símbolo 

Conhecimentos Específicos Gkn 

Habilidades Táteis  Gh 

Habilidades Cinestésica Gk 

Habilidades Olfativas  Go 

Habilidades Psicomotoras Gp 

Velocidade Psicomotora Gps 

 

 

De acordo com o cenário exposto, a teoria das capacidades cognitivas de Cattell-Horn-

Carroll (CHC) representa uma evolução do modelo dicotômico Gf-Gc, sendo descrita como 

uma integração, empiricamente avaliada, das concepções desenvolvidas por Raymond Cattell, 

John Horn e John Carroll (SCHELINI, 2006). Parece claro que a teoria CHC é composta por 

conceitos clássicos (como a capacidade verbal) nos seus elementos mais básicos (como o 

desenvolvimento da linguagem, o conhecimento léxico, a capacidade de informação geral, a 

capacidade de comunicação e a sensibilidade gramatical), facilitando o delineamento do que 

será avaliado e, consequentemente, contribuindo para a elaboração de instrumentos de medida 

que permitam uma compreensão mais precisa dos resultados. 

McGrew e Flanagan (1998) e Flanagan e Ortiz (2001) concluíram, por meio de suas 

investigações, que a tendência é que sejam utilizados diferentes testes ou instrumentos de 

diversas baterias para avaliar as capacidades do Modelo Cattell-Horn-Carroll (CHC). Nesse 

tipo de procedimento, intitulado Gf-Gc Cross-Battery Assessment, o psicólogo tem a 

oportunidade de selecionar as áreas específicas a serem avaliadas e optar pelos testes que 

serão utilizados para a compreensão de tal investigação. Assim, por exemplo, se a Escala 

Wechsler de Inteligência para Crianças (WISC-III) não avalia a capacidade geral de 
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inteligência fluida (Gf), essas informações poderiam ser obtidas por meio da aplicação das 

Matrizes Progressivas Coloridas de Raven – Escala Especial, por exemplo. 

Essa pesquisa se desenvolveu com interesse semelhante, à medida que um dos seus 

objetivos abarca a relação de algumas habilidades propostas no modelo CHC como o 

vocabulário, a memória de curto prazo e o processamento visoespacial com a inteligência. 

Essas habilidades foram investigadas por meio da aplicação de dois testes de inteligência, a 

saber, Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral e Escala de Inteligência Wechsler para 

Crianças – Forma Reduzida, além do Teste de Vocabulário por Imagens Peabody, do Teste de 

Repetição de Palavras e Pseudopalavras e do Teste Figuras Complexas de Rey, apresentados 

a posteriori.   

Sumariando, com o panorama do modelo CHC aqui apresentado, é possível 

compreender a inteligência como composta por capacidades múltiplas e passíveis de 

estimulação, e não como uma capacidade única, inata e estática. O capítulo seguinte discorre 

acerca da relação entre as funções executivas e não-executivas com a inteligência, assim 

como da multidimensionalidade de tais funções, já que é diminuto o desenvolvimento de 

estudos brasileiros para este fim, especialmente no que refere às funções executivas.  



41 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RELAÇÃO ENTRE FUNÇÕES EXECUTIVAS E  
NÃO-EXECUTIVAS COM A INTELIGÊNCIA 

 



42 

 

4   RELAÇÃO ENTRE FUNÇÕES EXECUTIVAS E NÃO-EXECUTIVAS   

COM A INTELIGÊNCIA 

 

Articulando o modelo CHC, um modelo psicométrico da inteligência, com a literatura 

da neuropsicologia descrita no Capítulo 1, pode-se observar que, dentro do espectro das 

habilidades cognitivas, situam-se as funções executivas e as outras funções denominadas não-

executivas. De fato, tais construtos são complexos e, segundo Arffa (2007), as habilidades 

relacionadas às funções executivas sobrepõem-se ao conceito psicológico de comportamento 

inteligente. Conforme relatado em capítulos anteriores, Carroll (1993) refere-se aos fatores 

propostos pelo modelo CHC como sendo habilidades cognitivas, à medida que envolve 

domínio de determinada operação cognitiva. Estas capacidades associam-se aos domínios da 

linguagem, raciocínio, memória, percepção visual e auditiva, produção de idéias, velocidade 

cognitiva, conhecimento e rendimento acadêmico (MCGREW, 1997). 

Em síntese, dois conceitos foram tratados como fundamentais nas abordagens da 

inteligência descritas anteriormente, quais sejam, a inteligência cristalizada, que prioriza o 

conhecimento adquirido, e a inteligência fluida, que prioriza o raciocínio. Vale lembrar que a 

inteligência cristalizada refere-se à extensão e profundidade das informações adquiridas, 

principalmente via escolarização, que geralmente são usadas na resolução de problemas 

semelhantes aos que se aprendeu no passado, além de esquemas organizados de informações 

sobre áreas específicas do conhecimento. A inteligência fluida refere-se à capacidade de 

processamento cognitivo, ou seja, à capacidade geral de processar informações, como 

relacionar idéias complexas, formar conceitos abstratos e derivar implicações lógicas a partir 

de regras gerais. Engloba, ainda, as operações mentais realizadas quando se resolvem 

problemas novos, para os quais existem poucos conhecimentos previamente memorizados 

(PRIMI et al., 2001).  

Por outro lado, resumidamente e de acordo com a neuropsicologia, as funções 

executivas compreendem habilidades de planejamento, flexibilidade cognitiva e 

comportamental, monitoramento de atitudes, memória de trabalho e mecanismos atencionais 

(CICERONE et al., 2006). Já as funções não-executivas apresentam relativa facilidade em 

lidar com informações e problemas de uma determinada classe ou conteúdo. Pode-se dizer 

que as concepções acerca das funções executivas, não-executivas e inteligência caracterizam 

uma ampliação da tradicional conceituação e compreensão dos construtos, unindo conceitos 

derivados, originalmente, de áreas teóricas distintas. Alguns estudos têm buscado 
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compreender mais detalhadamente a relação entre inteligência, funções executivas e não-

executivas. Estes, por sua vez, têm revelado algumas especificidades, provavelmente devido à 

multidimensionalidade desses construtos, conforme descrito a seguir. 

De forma geral, Arffa (2007) descreve que a relação entre o desempenho em testes de 

inteligência e em testes de funções executivas não é forte. Porém, analisando tal correlação 

mais detalhadamente, pode-se observar que as associações entre testes de funções executivas 

e testes de inteligência com maior demanda sobre inteligência cristalizada tendem a ser 

baixas, enquanto a relação entre testes de funções executivas e testes de inteligência fluida 

tende a ser mais alta. Assim, atividades que exigem resolução de problemas conceituais, 

eficiência mental e habilidades relacionadas à linguagem apresentam forte relação com a 

inteligência, ao contrário das tarefas motoras simples, de construção e percepção 

(SEIDENBERG et al., 1983). 

Adicionalmente, mesmo entre as habilidades relacionadas às funções executivas, 

algumas têm se mostrado mais associadas a medidas de inteligência do que outras. A memória 

de trabalho, por exemplo, de acordo com Friedman e Miyake (2004), tem sido associada às 

funções executivas. Especificamente, na investigação de Friedman e colaboradores (2006), as 

tarefas que exigiam adição e exclusão de informações na memória de trabalho foram 

altamente correlacionadas com a inteligência, medida pelas Matrizes Progressivas Avançadas 

de Raven, enquanto o controle inibitório não apresentou essa relação.  

Outro tipo de estudo que tem contribuído para a compreensão da relação entre 

inteligência e funções executivas são os estudos de pacientes com lesão encefálica. Há 

evidências, por meio de estudos de neuroimagem, que o córtex pré-frontal desempenha um 

papel fundamental no funcionamento executivo, no desenvolvimento das funções cognitivas e 

na realização do comportamento efetivo (ROCA et al., 2010). De fato, o córtex pré-frontal é o 

suposto apoio das funções executivas, à medida que sedia o comportamento de organização e 

controle da função cognitiva, incluindo planejamento, monitoramento, controle inibitório, 

entre outras funções (STUSS, 2007).   

  Segundo Roca e colaboradores (2010), estudos com pacientes com comprometimentos 

no lobo frontal têm revelado prejuízo nas funções executivas, porém geralmente não há 

comprometimento no quociente de inteligência. Esses autores relatam ainda, que tanto as 

funções executivas quanto a inteligência fluida ou o fator g de Spearman estão associados a 

regiões específicas do córtex frontal. Conforme descrito no capítulo anterior, essa inteligência 

reflete a capacidade atual para o pensamento abstrato e raciocínio e, segundo Duncan, 

Burgess e Emslie (1995), sofre alteração após lesões frontais. Em contraste, a inteligência 
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cristalizada, associada à experiência cultural e educacional, é menos dependente da função do 

lobo frontal.  

Barbey e colaboradores (2012) investigaram a relação entre os substratos neurais da 

inteligência geral (g) e as funções executivas em 182 pacientes com lesão cerebral por meio 

da aplicação da Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) e da Delis–Kaplan Executive 

Function System (D–KEFS). Os resultados apresentaram que tanto o fator g quanto as 

funções executivas são prejudicadas quando há lesão na área esquerda do cérebro, incluído a 

região frontal e o córtex parietal, as quais se ligam dentro de um sistema coordenado. Essa 

associação indica que a inteligência geral e as funções executivas dependem em grande parte 

destes substratos neurais, sugerindo assim que o alto nível dos processos cognitivos 

dependem, fundamentalmente, da relação entre o córtex frontal e parietal. 

Adicionalmente, Duncan e colaboradores (1995) compararam o desempenho de quatro 

pacientes com lesões frontais por meio da versão reduzida da Escala de Inteligência Wechsler 

para adultos (WAIS-R), considerada uma medida de inteligência cristalizada, e do teste 

Cattell’s Culture Fair, considerado uma medida de inteligência fluida. Os resultados 

revelaram discrepância significativa entre os instrumentos, ou seja, o desempenho no teste 

Cattell’s Culture Fair foi substancialmente inferior ao desempenho obtido no WAIS-R. Os 

autores sugerem que as diferença observadas na execução dos instrumentos pode ser 

explicada pela divisão do fator g da inteligência fluida e inteligência cristalizada, proposta por 

Cattell.  

Ainda, Cattell (1971, apud GARCÍA-MOLINA; TIRAPU-USTÁRROZ; LUNA-

LARIO; IBÁÑEZ; DUQUE, 2010) destacam que, se a inteligência fluida está associada à 

capacidade de raciocinar, criar novos conceitos, estabelecer relações, entre outras, pode-se 

dizer que essa habilidade estaria mais ligada ao desenvolvimento neurológico, menos 

dependente de influências culturais ou sociais. Por outro lado, a inteligência cristalizada 

estaria relacionada aos conhecimentos adquiridos por meio da experiência e da aprendizagem. 

Para os autores, as duas inteligências possuem um componente hereditário de aprendizagem, 

mas a inteligência cristalizada apresenta uma carga cultural maior e a inteligência fluida, uma 

carga biológica.  

Desta forma, Duncan e colaboradores (1995) defendem a idéia que a inteligência 

cristalizada é mais resistente às lesões frontais do que a inteligência fluida e, 

consequentemente, indivíduos com esses prejuízos teriam a sua inteligência fluida mais 

afetada. Nesse ensejo, devido à importância da relação do lobo frontal com a inteligência 

fluida, bem como com tarefas executivas, talvez se possa questionar mais detalhadamente a 
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relação entre esses dois construtos. Embora muitas investigações descrevam déficits em 

determinadas tarefas executivas após lesão frontal, não há estudos sistemáticos das relações 

com a inteligência fluida para os diferentes testes de funções executivas (ROCA et al.; 2010). 

Nessa direção, Wood e Liossi (2007) avaliaram a relação entre o desempenho de 118 

pacientes com lesão cerebral grave no teste WAIS-III, como medida de inteligência geral, 

com os resultados em diferentes testes executivos, alguns considerados ecológicos, Hayling 

Sentence Completion Test, Brixton Spatial Anticipation Test, Zoo Map e Key Search da 

Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS), e outros considerados testes 

executivos convencionais, como Trail Making Test-B e Controlled Oral Association Test. As 

correlações entre as medidas executivas convencionais e o WAIS-III apresentaram uma 

magnitude significativa quando comparadas com as correlações entre os testes executivos 

ecológicos e o WAIS-III. A análise fatorial realizada com os testes executivos permitiu 

explicar, por meio dos componentes principais, 52,9% da variabilidade total. O primeiro fator 

(fator e) representou o Zoo Map e a Key Search da BADS, junto com o Trail Making Test-B, o 

qual refletiu o componente específico dos testes executivos. O segundo fator incluiu o 

Hayling Sentence Completion Test e o Brixton Spatial Anticipation Test, refletindo 

possivelmente o fator g à medida que apresentou alta correlação com os resultados do WAIS-

III (WOOD; LIOSSI, 2007). 

Em outro estudo, Zook, Dávalos, Delosh e Davis (2004) investigaram a inteligência 

fluida, a memória de trabalho e o controle inibitório em uma amostra de 85 sujeitos normais 

por meio dos testes executivos Torre de Hanói e Torre de Londres, e do subteste ‘Raciocínio 

Matricial’ da Escala de Inteligência Wechsler (WAIS-III). Os resultados indicaram que a 

inteligência fluida parece ser a melhor preditora da execução no teste Torre de Londres, 

enquanto que a memória de trabalho, o controle inibitório e a inteligência fluida mostraram-se 

bons preditores da execução na Torre de Hanói. As diferenças observadas se justificam à 

medida que os processos cognitivos envolvidos  na resolução dos testes não são os mesmos, 

sendo a Torre de Londres um teste de menor complexidade em relação à Torre de Hanói. A 

importância da inteligência fluida na execução do teste Torre de Londres se deve ao fato do 

indivíduo ser capaz de se adaptar satisfatoriamente às situações de mudança, com objetivo de 

resolver um novo problema a cada tentativa (ZOOK et al., 2004).   

No entanto, evidências sobre a separação das funções executivas e suas relações com 

lesões em regiões específicas, bem como com medidas de inteligência, são muitas vezes 

incoerentes (STUSS; ALEXANDER; FLODEN; BINNS; LEVINE; MCINTOSH, 2002).  

Isso pode ocorrer, ao menos em parte, devido à complexidade dos testes executivos usados. O 
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Wisconsin Card Sorting Test (WCST), criado por Berg, em meados de 1948 (ANDERSON; 

DAMÁSIO; JONES; TRANEL, 1991; SILVA FILHO, 2007), por exemplo, é o instrumento 

mais comumente utilizado na avaliação das funções executivas (RABIN et al., 2005, apud 

STRAUSS et al., 2006), sendo considerado uma medida do funcionamento executivo. A 

resolução do teste requer uma série de habilidades, como planejamento, habilidade de uso de 

feedback, manutenção e mudança de regras e, portanto, flexibilidade cognitiva, 

comportamento orientado a objetivos, elaboração de conceitos abstratos e modulação de 

respostas impulsivas, esta última caracterizando demanda sobre a habilidade de inibição 

(SILVA FILHO, 2007; STRAUSS et al., 2006). Assim, é frequentemente considerado como 

uma tarefa complexa de funcionamento executivo (MIYAKE et al., 2000).  

   Nesse sentido, mesmo que baixo desempenho neste instrumento esteja 

especificamente associado com lesões dorsolaterais (REZAI; ANDREASEN; ALLIGER; 

COHEN; SWAYZE; O’LEARY, 1993), evidência de uma clara especificidade desta região é 

pequena e déficits de desempenho no Wisconsin Card Sorting Test têm sido 

encontrados também após lesão medial superior e orbitofrontal (STUSS; LEVINE; 

ALEXANDER; HONG; PALUMBO; HAMER, 2000), assim como após prejuízo não frontal 

(ANDERSON et al., 1991; HORNER; FLASHMAN; FREIDES; EPSTEIN; BAKAY, 1996). 

Vale ressaltar que estudos de neuroimagem funcional têm mostrado ativação generalizada de 

regiões frontais e não frontais durante a execução do Wisconsin Card Sorting Test. Ainda, 

ativações têm sido descritas nos lobos frontais lateral, cingulado anterior e ventral 

(BUCHSBAUM; GREER; CHANG; BERMAN, 2005). Ou seja, o uso de testes complexos, 

como o Wisconsin Card Sorting Test, pode dificultar a compreensão mais detalhada das 

relações em funções executivas, além de outros aspectos, incluindo a base neurofisiológica de 

tais funções ou sua relação com outras habilidades, como a inteligência. Logo, o uso de testes 

mais específicos pode facilitar a compreensão de tais relações. 

Nos estudos das relações entre funções executivas e inteligência, além da distinção 

entre inteligência fluida e cristalizada, assim como da necessidade de dividir as funções 

executivas em componentes mais básicos, outros aspectos têm se mostrado relevantes. Um 

deles se refere aos níveis de inteligência dos participantes. Assim, em algumas investigações, 

a falta de correlação entre funções executivas e inteligência tem sido atribuída à restrição nos 

níveis de inteligência, o que pode diminuir a variabilidade e, consequentemente, a correlação 

(WIENS; MATAZZARO, 1988). Outro aspecto relevante é a possibilidade de que o efeito de 

teto observado em alguns dos testes de funções executivas diminua a correlação com a 

inteligência (WALDMANN; DICKSON; MONAHAN; KAZELSKIS, 1992).  
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Com o objetivo de investigar mais detalhadamente tais relações em uma faixa mais 

variável de inteligência, Arffa (2007) avaliou três grupos de crianças e jovens com idades que 

variaram de 6 a 15 anos: grupo com habilidade intelectual na média (QI entre 90 e 114), 

acima da média (QI variando de 115 a 129) e talentoso (QI acima de 130). Nesse estudo, a 

autora aplicou cinco testes neuropsicológicos para avaliar funções executivas, a saber, Teste 

de Categorização de Cartas de Wisconsin, Teste de Trilhas, Teste de Stroop, Teste de 

Fluência de Palavras (Oral Word Association Test - COWAT), Teste de Fluência de 

Desenhos; quatro testes neuropsicológicos de outras funções não-executivas, incluindo Figura 

Complexa de Rey (RCF), Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT), Wide Range 

Achievement Test Reading and Math (WRAT-3) e Underlining Test; e um teste de 

inteligência, a Escala de Inteligência Wechsler para crianças (WISC-III).  

Os principais resultados apontaram, por meio da análise de regressão múltipla, que os 

Testes de Stroop, Fluência de Palavras, Fluência de Desenhos e Figura Complexa de Rey 

correlacionam-se significativamente com a inteligência medida pelo QI total no WISC-III (p 

< 0,001). Já o Teste de Trilhas não apresentou associações significativas com a inteligência. 

Ainda, verificou-se, por meio de MANCOVA, que o grupo de jovens talentosos apresentou 

desempenho superior nos testes de funções executivas quando comparados com os outros dois 

grupos (habilidade intelectual média e acima da média), mas tal superioridade não foi 

observada em relação aos testes não-executivos. 

Outra investigação envolveu a avaliação de alunos com dificuldades de aprendizagem 

e talentosos. Garderen (2006) objetivou averiguar a utilização da imagem visual e sua relação 

com a habilidade de visualização espacial em 66 alunos de sexta série em uma escola da 

americana. Os participantes foram agrupados de acordo com sua habilidade de resolver 

problemas (dificuldades de aprendizagem, com desempenho médio, e os talentosos). Os 

critérios para seleção dos grupos foram indicações dos professores sobre a forma de realizar 

atividades de matemática, além da pontuação na Escala de Inteligência Wechsler revisada 

para crianças (WISC-R). Os alunos com dificuldades de aprendizagem apresentaram 

pontuação na escala de 85 ou menos, e os talentosos tiveram um escore total de pelo menos 

130 no WISC-R. Todos foram avaliados por meio de tarefas de resolução de problemas 

matemáticos, de representação da imagem visual e habilidade de visualização espacial.  

Os resultados, por meio da ANOVA, revelaram diferenças em função do desempenho 

em exercícios matemáticos e a prova de Tukey indicou que os alunos mais talentosos 

apresentaram maior habilidade de visualização espacial quando comparados com os alunos 

com dificuldades e com desempenho médio. O uso de imagens visuais foi positivamente 
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correlacionado com o melhor desempenho na resolução de problemas matemáticos (r=0,38; 

p<0,01), porém, não apresentou correlação significativa com a habilidade de visualização 

espacial. Em outra medida, esta habilidade associou-se com o desempenho em problemas 

matemáticos (r=0,68; p<0,01). 

Outra questão que requer cuidado é a relação entre um distúrbio de linguagem e a 

inteligência. Em algumas pesquisas verificou-se correlação positiva significativa entre 

algumas habilidades de linguagem oral, como habilidades fonológicas, e inteligência 

(WAGNER; TORGESEN; LAUGHON; SIMMONS; RASHOTTE, 1993). Por outro lado, 

outros estudos, como o de Torgesen e Davis (1996), sugeriram que as habilidades fonológicas 

são independentes da inteligência geral. Assim, supondo a existência de uma relação entre 

linguagem e inteligência, se uma criança apresentar um QI verbal inferior para sua idade (o 

que pode ser devido a um retardo mental ou a atraso global do desenvolvimento), 

provavelmente suas habilidades de linguagem serão rebaixadas. Scarborough (1991), por 

exemplo, realizou um estudo longitudinal por meio da aplicação de testes de QI, linguagem 

oral e leitura em 62 crianças, das quais metade tinha pais e/ou parentes próximos (tios ou 

primos) com problemas de leitura. As pontuações do QI apresentaram moderada correlação 

com a leitura ulterior, avaliada no final da 2ª série, bem como os escores em testes de 

linguagem receptiva. Porém, a habilidade de vocabulário expressivo, avaliada na idade de 42 

meses, foi melhor preditora das habilidades ulteriores de leitura do que a habilidade de 

vocabulário receptivo avaliada na mesma idade. 

Floyd, Bergeron, Hamilton e Parra (2010) investigaram as relações entre as funções 

executivas e as funções não-executivas em 100 crianças e adolescentes com idades variando 

entre 8 e 18 anos (M=10,7; DP=2,5) por meio da aplicação da bateria que avalia as funções 

executivas Delis - Kaplan Executive Function System (DKEFS) composta de 9 testes, quais 

sejam, Trail Making, Verbal Fluency, Design Fluency, Color - Word Interference, Sorting, 20 

Questions, Word Context, Tower e and Proverb; e da bateria Woodcock - Johnson III que 

avalia as habilidades cognitivas não-executivas. Os resultados indicaram correlações positivas 

e significativas entre a bateria DKEFS e a Woodcock – Johnson III, além de se mostrarem 

relacionadas ao fator geral. A análise fatorial exploratória revelou que todos os testes das duas 

baterias apresentaram pelo menos carga fatorial de 0,29 e, em especial, os testes da bateria 

DKEFS de funções executivas apresentaram carga fatorial de 0,42. Nesse sentido, os autores 

apontam que, apesar de não ser facilmente distinguida, a relação entre as medidas de funções 

executivas e as habilidades cognitivas da teoria CHC são significativas, ou seja, há 

semelhanças entre os construtos avaliados em testes de inteligência e baterias 
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neuropsicológicas. Assim, conclui-se que a nteligência fluida contribui para o funcionamento 

executivo (FLOYD et al., 2010). 

No âmbito brasileiro, há poucas pesquisas buscando compreender a relação entre 

inteligência e funções executivas. Um estudo que investigou essa relação foi conduzido por 

Banhato e Nascimento (2007) com idosos. Foram aplicados quatro subtestes da Escala 

Wechsler de Inteligência para Adultos (WAIS-III) em 346 idosos com média de idade 74,14 

anos (DP = 8,49), sendo 74,1% do sexo feminino, com média de 7,2 (DP = 4,5) anos 

estudados. Optou-se pelos subtestes que medem funções executivas e atenção por meio de 

consulta a especialistas e à literatura, quais sejam, raciocínio matricial, procurar símbolos, 

cubos e dígitos. Adicionalmente, os participantes responderam também a um Teste de 

Fluência Verbal (categoria animais) e a Escala Center Epidemiologic Survey Depression 

(CES-D), que permite um rastreamento para detectar sintomas depressivos em populações 

adultas.  

Os principais resultados apontaram que todos os subtestes da escala WAIS-III se 

correlacionaram entre si (p < 0,01), demonstrando que os subtestes captaram aspectos 

relacionados, provavelmente de funções executivas e atenção. O Teste de Fluência Verbal 

correlacionou-se positiva e significativamente com raciocínio matricial (r = 0,38; p < 0,01), 

procurar símbolos (r = 0,48; p < 0,01), cubos (r = 0,31; p < 0,01) e dígitos total (r = 0,32; p < 

0,01). Não houve correlação estatisticamente significativa entre os subtestes e a escala CES-

D, exceto pelo subteste procurar símbolos, com o qual se associou negativa e 

significativamente (r = - 0,170; p < 0,05). Os homens apresentaram desempenho superior às 

mulheres nas habilidades cognitivas e a idade correlacionou-se negativa e significativamente 

com as tarefas executivas.  

A compreensão da relação entre funções executivas e inteligência é ainda menos 

investigada em crianças e adolescentes, uma vez que a maioria dos estudos na área tem sido 

conduzido com adultos. Algumas poucas pesquisas têm sido desenvolvidas com populações 

mais jovens com tal objetivo, e também têm sugerido as mesmas inconsistências. Além dos 

estudos de Arffa (2007) e Floyd e colaboradores (2010), anteriormente descritos, Ardila, 

Pineda e Rosselli (2000), por exemplo, avaliaram adolescentes de 13 a 16 anos e encontraram 

correlações em torno de 0,30 entre algumas medidas executivas (fluência verbal e 

desempenho no Teste de Categorização de Cartas de Wisconsin) e o QI total no WISC-III. Da 

mesma forma, Riccio, Hall, Morgan e Hynd (1994) encontraram correlações significativas 

entre QI total no WISC-III e desempenho no Teste de Categorização de Cartas de Wisconsin 

em crianças de 9 a 12 anos com déficit de atenção e hiperatividade, porém, a mesma 
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correlação já não foi observada em crianças mais velhas. Por outro lado, diversos outros 

estudos com crianças não têm revelado correlação significativa entre medidas executivas e de 

inteligência, conforme revisado por Welsh, Pennington e Groisser (1991). Estudos nacionais 

desta natureza não foram encontrados. 

Assim, de acordo com o cenário exposto, ainda há grande carência de estudos 

nacionais que tenham investigado a relação entre inteligência e funções executivas, 

principalmente na população infantil. Em outra medida, verificou-se que a maioria dos 

estudos que investigam as funções não-executivas é desenvolvido com crianças do ensino 

fundamental. Além disso, déficits em funções executivas e não-executivas estão relacionados 

a uma série de quadros que podem acometer crianças e adolescentes, tais como o autismo 

(BOSA, 2001), o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (ALFANO, 2005; 

AMARAL; GUERREIRO, 2001; BARKLEY, 1997; MATTOS, 2003; TOPLAK; 

BUCCIARELLI; JAIN; TANNOCK, 2009; WOLFE, 2004), a dislexia (IANHEZ; NICO, 

2002), a discalculia (ARGOLLO, 2008), o transtorno obsessivo-compulsivo (CHANG; 

MCCRACKEN; PIACENTINI, 2007; FONTENELLE, 2001), e até mesmo o desempenho 

escolar (CAPOVILLA; DIAS, 2008a; VITARO et al., 2005).  

Como é plausível inferir desta revisão, a multidimensionalidade das funções 

executivas e não-executivas e sua relação com a inteligência contribui à complexidade de sua 

compreensão. Nesse sentido, essa relação foi investigada na presente pesquisa em alunos do 

ensino médio, com intuito de auxiliar sua compreensão e, talvez, a futura disponibilização de 

procedimentos para intervenção nessa área. 
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5     OBJETIVOS 

 

Geral 

 

 Investigar as relações entre funções executivas, não-executivas e inteligência em 

adolescentes. 

 

 

Específicos 

 

a) Investigar as diferenças entre os grupos com inteligência média, inteligência 

superior e inteligência muito superior em funções executivas (atenção seletiva, 

fluência verbal, flexibilidade cognitiva) e não-executivas (vocabulário, 

memória de curto prazo, processamento visual); 

 

 

b) Analisar, exploratoriamente, possíveis efeitos de gênero sobre o desempenho em 

funções executivas, não-executivas e inteligência; 

 

 

c) Verificar a relação entre inteligência, funções executivas e funções não-executivas; 

assim como investigar se a relação entre inteligência e funções executivas é 

mais evidente do que entre inteligência e funções não-executivas conforme 

aumenta o nível de inteligência. 
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6    MÉTODO 

 

6.1     Participantes 

 

A amostra inicial foi composta por 139 adolescentes de 15 e 16 anos, alunos do 

Ensino Médio, sendo 64% do sexo feminino e 36% do sexo masculino, de escolas públicas e 

particulares do estado de São Paulo, cujos responsáveis assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. As escolas foram selecionadas por conveniência, sendo uma estadual e 

três particulares. Do total de participantes, 37,4% frequentavam a primeira série e 62,6% a 

segunda série. Com relação ao tipo de escola, 78,4% eram estudantes da rede privada e 21,6% 

da rede pública. A Tabela 5 sumaria as características dos participantes. 

 

Tabela 5. Distribuição de frequência do número de estudantes por série, tipo de escola e idade 
da amostra inicial (N=139). 

 

Série Tipo de Escola 
Idade 

Total 
15 16 

1ª 
Particular 24 12 36 

Estadual 13 3 16 

2ª 
Particular 4 69 73 

Estadual 1 13 14 

Total 42 97 139 
 
 
 

Critérios de Exclusão 

 

Foi adotado como critério de exclusão histórico conhecido de deficiências sensoriais 

ou motoras graves conhecidas não corrigidas, conforme informe da diretoria das escolas e dos 

professores. Sob esse aspecto, não foi necessário excluir nenhum participante, à medida que a 

amostra em questão não se enquadrou nestes critérios, pois os casos de deficiência sensorial 

encontrados foram apenas casos leves de deficiência visual corrigidos por meio de lentes 

corretivas. 

Após o processo de avaliação e tabulação dos dados, verificou-se que alguns alunos 

obtiveram classificação abaixo da média de acordo com o percentil do Teste Matrizes 
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Progressivas de Raven – Escala Geral. Assim, os participantes que não atingiram percentil 

maior ou igual a 25 (inteligência mediana) foram eliminados da amostra, sendo esta 

classificação adotada como critério de exclusão. De acordo com esse critério, 19 participantes 

foram excluídos, todos pertencentes à escola estadual, o que representa 14% da amostra 

inicial.  

Desta forma, a amostra final se compôs de 120 adolescentes de 15 e 16 anos, sendo 

68,3% do sexo feminino e 31,7% do sexo masculino. Destes, 37,5% frequentavam a primeira 

série e 62,5% a segunda série. Ainda, 88,3% eram estudantes de escolas particulares e 11,7% 

frequentavam a escola pública. A Tabela 6 sumaria as características dos participantes da 

amostra final deste estudo. 

 

Tabela 6. Distribuição de frequência do número de estudantes por série, tipo de escola e idade 
da amostra final (N=120). 

 

Série Tipo de Escola 
Idade 

Total 
15 16 

1ª 
Particular 24 12 36 

Estadual 8 1 9 

2ª 
Particular 4 66 70 

Estadual 0 5 5 

Total 36 84 120 

 

6.2    Instrumentos 

 
Foram utilizados no estudo dois Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (vide 

item ‘Anexos’), um direcionado aos responsáveis pelos participantes acima apresentados, e o 

outro direcionado à diretoria das instituições escolares participantes. Para a coleta de dados 

foram aplicados dois testes de inteligência (Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral e 

a Escala de Inteligência Wechsler para Crianças), três testes de funções executivas (Teste de 

Stroop Computadorizado, Teste de Fluência Verbal FAS e Teste de Trilhas B) e três testes de 

funções não-executivas (Teste de Vocabulário por Imagens Peabody, Teste de Repetição de 

Palavras e Pseudopalavras e Teste Figuras Complexas de Rey). Para a aplicação dos 

instrumentos computadorizados foi utilizado notebook HP, fone de ouvido com microfone 

acoplado e cronômetro digital. 
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6.2.1    Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral 

 
 
 O Teste das Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral, padronizado e publicado 

em 1938, foi desenvolvido por Raven para avaliar a inteligência geral, mais propriamente a 

capacidade de sujeito para deduzir relações. O nome original do instrumento é Standard 

Progressive Matrices (SPM), de autoria de John C. Raven, com tradução e adaptação 

brasileira de Francisco Campos destinado à avaliação de adolescentes (a partir de 12 anos) e 

adultos, como observação de progresso educacional, profissional, entre outros (ANGELINI; 

ALVES; CUSTÓDIO; DUARTE; DUARTE, 1999). 

A escala é composta por um caderno de aplicação com 60 itens divididos em cinco 

séries (A, B, C, D e E), com 12 problemas cada uma, ordenadas por grau de dificuldade. Em 

cada série, o primeiro problema tem solução óbvia e os sucessivos aumentam paulatinamente 

sua dificuldade. A ordem dos itens facilita um treinamento uniforme no método de trabalho. 

As cinco séries fornecem cinco oportunidades para compreender o método e cinco 

apreciações progressivas da capacidade de um indivíduo para a atividade intelectual.  

Nessa escala, de acordo com Primi, Flores-Mendoza e Castilho (1998), destaca-se a 

presença de um fator geral (fator g) único e comum para o instrumento. Esse fator foi 

proposto por Spearman e definido como um nível intelectual comum a toda atividade mental, 

sendo uma capacidade básica do indivíduo em estabelecer relações abstratamente, 

possibilitando a pessoa lidar com aspectos característicos de cada situação problema. 

A aplicação das Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral é realizada por meio 

do caderno de aplicação e folha de respostas, e pode ser individual ou coletiva. Em cada item 

do instrumento é apresentado um quadro com uma figura na qual falta um pedaço. Abaixo 

desse quadro, são apresentadas oito opções com possíveis complementos para esse pedaço. O 

participante deve assinalar a opção que melhor completar a figura do quadro, anotando sua 

escolha na folha de resposta. A Figura 1 ilustra um dos itens das Matrizes Progressivas de 

Raven – Escala Geral, exemplificando a tarefa requerida ao participante. 
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Figura 1: Exemplo de matriz apresentada no Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral. 

 

A correção do teste é feita atribuindo-se um ponto à resposta correta e zero à resposta 

considerada errada. Em seguida, soma-se a pontuação obtida, os dados transformam-se em 

percentil e, de acordo com as tabelas de padronização, localiza-se o resultado correspondente. 

Com relação aos estudos psicométricos, a análise dos itens foi desenvolvida a partir da 

aplicação do instrumento em 2.256 sujeitos de diversos países, a saber, Inglaterra, Alemanha, 

Estados Unidos da América, Austrália e Nova Zelândia, com a finalidade de selecionar os 

itens a serem eliminados da escala e as figuras errôneas como resposta de cada problema 

apresentado. A precisão foi verificada por meio do teste-reteste, com coeficientes entre 0,83 e 

0,93 para os adolescentes e 0,91 para os adultos (RAVEN; RAVEN; COURT, 1998). 

 

 

6.2.2    Escala de Inteligência Wechsler para Crianças  

 
 

A Escala de Inteligência Wechsler para Crianças (WISC-III), adaptada, validada e 

normatizada para a população brasileira por Vera Lúcia Marques de Figueiredo em 2002 tem 

por finalidade avaliar a capacidade intelectiva de crianças. O instrumento é composto por 

subtestes organizados em dois grupos, Verbal e de Execução, que avaliam diferentes aspectos 

da inteligência. A escala verbal, que apresenta um coeficiente de fidedignidade de 0,95, avalia 
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a compreensão verbal e fornece informações acerca do processamento da linguagem, 

raciocínio, atenção, aprendizagem verbal e memória. Por sua vez, a escala de execução, que 

apresenta um coeficiente de fidedignidade de 0,91, permite a avaliação do processamento 

visual, da capacidade de planejamento, aprendizagem não-verbal e habilidade para a 

manipulação de estímulos visuais de forma rápida (FIGUEIREDO, 2002). Os escores brutos 

obtidos nos subtestes são transformados em escores ponderados que juntos fornecem o QI 

total (QIT), o QI verbal (QIV), no caso dos subtestes verbais e o QI de execução (QIE), no 

caso dos subtestes não-verbais acerca da capacidade intelectiva de crianças na faixa etária 

entre 6 e 16 anos.  

Além disso, Figueiredo (2002) enfatiza que o WISC-III oferece ainda as estimativas de 

quatro escores de Índices Fatoriais, quais sejam: Fator I – Compreensão Verbal (CV), Fator II 

– Organização Perceptual (OP), Fator III – Resistência à Distração (RD) e Fator IV – 

Velocidade de Processamento (VP). Cada escala fatorial é composta pelos seguintes 

subtestes: Compreensão Verbal – Informação, Semelhanças, Vocabulário e Compreensão; 

Organização Perceptual – Completar Figuras, Arranjo de Figuras, Cubos e Armar Objetos; 

Resistência à Distração – Aritmética e Dígitos; Velocidade de Processamento – Código e 

Procurar Símbolos. A interpretação destes Índices Fatoriais segue o mesmo procedimento da 

interpretação dos escores em QI, ou seja, os escores brutos são transformados em escores 

ponderados. Tanto a distribuição do QI quanto a distribuição dos Índices Fatoriais têm média 

de 100 e um desvio-padrão (DP) de 15. Há também disponível no Manual uma tabela 

específica para interpretação das equivalências proporcionais no caso de se utilizar quatro 

subtestes para estimativas de Índice Fatorial. 

A partir de uma amostra de 568 crianças encaminhadas para avaliação 

neuropsicológica, Frazen e Smith-Seemiller (2001) verificaram que o recurso a “Formas 

Reduzidas” constituídas por seis testes não introduz vantagens adicionais relativamente ao uso 

de formas abreviadas que incluem dois ou quatro subtestes, uma vez que as correlações com o 

QIEC (Quociente Intelectual da Escala Completa) são relativamente elevadas, ainda que 

variáveis (0,87 a 0,97) em comparação com as correlações entre 6 testes e o QIEC (0,93 a 

0,95). Sob esse aspecto, a “Forma Reduzida” do WISC-III pode constituir uma alternativa 

razoável para avaliar as capacidades cognitivas de crianças (FURGUESON; GREENSTEIN; 

MCGUFFIN; SOFFLER, 1999). 

Nesse sentido, especificamente nesse estudo, foram utilizados oito subtestes para 

estimativas de dois escores de Índices Fatoriais, quais sejam, Compreensão Verbal (Fator I) e 

organização Perceptual (Fator II). Com relação à escala Compreensão Verbal, o subteste 
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“informação” mede o nível dos conhecimentos adquiridos a partir da educação na escola e na 

família, permitindo verificar a organização temporal. O subteste “semelhanças” examina a 

capacidade de estabelecer relações lógicas e a formação de conceitos verbais ou de categorias. 

O “vocabulário” avalia a competência linguística, os conhecimentos lexicais e, sobretudo, 

facilidade de elaboração do discurso. Por fim, o subteste “compreensão” se refere à 

capacidade do sujeito exprimir as suas experiências e ao conhecimento de regras de 

relacionamento social (FIGUEIREDO, 2002).  

No que tange à escala Organização Perceptual, o subteste “completar figuras” se 

relaciona a uma forma de memória visual e a capacidade de acesso lexical à medida que se 

solicita ao participante nomear a parte que falta de uma figura. Já o subteste “arranjo de 

figuras” requer uma boa capacidade de análise perceptiva, bem como uma integração do 

conjunto das informações disponíveis. O subteste “cubos”, segundo Figueiredo (2002), 

examina a capacidade de organização e processamento visoespacial/não-verbal, a capacidade 

para decompor mentalmente os elementos constituintes do modelo a reproduzir. É 

considerada uma medida de resolução de problemas não verbais e usada como uma das 

contraprovas de déficits nas funções executivas. A Figura 2 ilustra o subteste “Cubos” do 

WISC-III. 

 

 

 

Figura 2: Exemplo do subteste “Cubos” do WISC III. No exemplo, solicita-se que o participante 
reproduza com Cubos de faces coloridas o desenho apresentado.  

 
Por fim, o subteste “armar objetos” mede a capacidade de organizar um todo a partir 

de elementos separados, avaliando à capacidade de integração perceptiva e a estratégia de 

resolução dos problemas. No que se refere à aplicação, para todos os subtestes da Escala de 

Execução, existem regras específicas de cronometragem do tempo, assim como bonificações 
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para aquelas realizadas em tempos inferiores ao limite. Especificamente aos subtestes verbais, 

ressalta-se que as respostas incompletas devem ser questionadas com o objetivo de esclarecer 

o significado fornecido pelo participante. As considerações para a pontuação das respostas no 

WISC-III são objetivas e exigem pequenas ou nenhuma interpretação dos critérios e, os 

tópicos relacionados a esse princípio tratam de como usar as respostas dadas pela amostra, as 

respostas acrescentadas após o questionamento (inquérito), as respostas erradas, os conceitos 

gerais sobre os itens de compreensão e as respostas múltiplas (FIGUEIREDO, 2002).  

 

 

6.2.3   Teste de Stroop Computadorizado 

 
 

O Teste de Stroop Computadorizado foi desenvolvido por Seabra e Macedo (no prelo), 

baseado no Teste de Stroop original publicado em 1935, versão de Victoria, com objetivo de 

avaliar a atenção seletiva, ou seja, a capacidade do sujeito atentar a determinadas 

características do estímulo, ignorando as irrelevantes à tarefa. Esse instrumento tem sido 

utilizado com diversas faixas etárias que abrange desde crianças alfabetizadas até idosos com 

80 anos. O teste é composto de três partes, cada uma contendo 24 estímulos. Esta versão 

computadorizada apresenta um estímulo por vez na tela do computador, sendo que, em cada 

parte, a tela inicial corresponde às instruções escritas descrevendo a tarefa do participante.  

A primeira parte do teste apresenta por tempo indeterminado os nomes de quatro cores 

(amarelo, azul, verde e vermelho), com palavras escritas em letras maiúsculas, fonte Times 

New Roman, tamanho 72, em tinta preta, os quais devem ser lidos o mais rapidamente 

possível, com a finalidade de avaliar a habilidade de leitura. Cada nome aparece seis vezes na 

tela do computador, em ordem pseudorandômica, de forma que uma mesma palavra não 

apareça duas vezes seguida. A Figura 3 apresenta uma tela da primeira parte do teste. 
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Figura 3: Exemplo de item do Teste de Stroop Computadorizado – primeira parte: verificação da 
leitura. 

 

A segunda parte do instrumento apresenta 24 círculos coloridos, sendo seis círculos 

para cada uma das quatro cores, exposto em cada tela por 40 milésimos de segundos, 

distribuídos pseudorandomicamente de modo que uma mesma cor não apareça duas vezes 

seguidas. A tarefa do participante é nomear a cor do círculo, cujo objetivo é servir como linha 

de base para a análise de acertos e tempo de reação da terceira parte. A Figura 4 apresenta 

uma tela da segunda parte do teste. 

 

 

 

Figura 4: Exemplo de item do Teste de Stroop Computadorizado – segunda parte: nomeação da cor. 

 

  Por fim, nessa terceira e última parte do teste, os círculos são substituídos por palavras 

escritas, que correspondem às quatro cores, porém impressas em cores discrepantes do 

significado (por exemplo, a palavra “verde” escrita com cor azul) e o indivíduo é instruído a 

nomear a cor com a que a palavra é escrita. Nesse ensejo, a tarefa na segunda e terceira parte 
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do instrumento é a mesma, nomear a cor. No entanto, o tipo de estímulo apresentado na 

terceira parte (palavra escrita) impõe uma nova demanda de processamento (inibir a tendência 

à leitura da palavra, uma vez que este é um processo automatizado no leitor fluente e 

selecionar o estímulo relevante, neste caso, a cor), do que é plausível a maior complexidade 

da tarefa e, consequentemente, esperado maior tempo de reação para resolução da 

interferência. Por sua vez, o efeito de interferência é obtido subtraindo-se o desempenho na 

segunda parte do instrumento do desempenho na terceira parte do Teste de Stroop 

Computadorizado, seja em termos de escore ou de tempo de reação. A Figura 5 apresenta 

uma tela da terceira parte do teste. 

 

 

 

Figura 5: Exemplo de item da terceira parte do Teste de Stroop Computadorizado. No exemplo, a 
palavra “vermelho” aparece escrita em cor “azul”. 

 

  O software é manipulado pelo aplicador que, após a emissão da resposta pelo sujeito, 

seleciona com o mouse o botão ‘seguinte’, no canto inferior direito da tela, para a 

apresentação do próximo estímulo. O programa possibilita a gravação da locução do sujeito 

para cada tentativa, permitindo correção e verificação ulterior, tanto do escore quanto do 

tempo de reação. Nesta pesquisa foi utilizado o escore e tempo de reação na segunda e 

terceira parte do instrumento e analisado o efeito de interferência palavra/cor, também em 

termos de escore e tempo de reação. Sendo assim, de modo a garantir o efeito de 

interferência, foram considerados os sujeitos que obtiverem pelo menos 80% de sucesso na 

primeira parte do instrumento. O instrumento é de aplicação individual, com duração 

aproximada de 20 minutos (SEABRA; MACEDO, no prelo). 
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Com relação aos estudos psicométricos, ao investigar crianças com TDAH, Assef 

(2005) encontrou resultados superiores nas três etapas do Teste de Stroop no que se refere ao 

tempo de reação e à situação de interferência, ou seja, o grupo com TDAH apresentou 

maiores tempo de reação e efeito de interferência em relação a seus controles saudáveis.  

Desta forma, o estudo forneceu evidências de validade por correlação com um critério externo 

(diagnóstico de TDAH) para o Teste de Stroop Computadorizado.  Por outro lado, Cozza 

(2005) não encontrou diferenças significativas entre os escores de crianças com e sem 

sintomatologia de TDAH, entretanto, não foi analisado o tempo de reação das respostas 

emitidas pelos sujeitos, o que poderia gerar resultados diferentes do obtido. 

 

 

6.2.4   Teste de Fluência Verbal FAS 

 
 
  O Teste de Fluência Verbal FAS (BENTON; HAMSHER, 1989) avalia a fluência 

verbal, o qual requer que o participante fale o maior número possível de palavras começadas 

com as letras F, A e S, sendo disponibilizado um minuto para cada letra. A versão 

computadorizada do instrumento foi implementada por meio do software IBV (MACEDO; 

CAPOVILLA, 1998). O instrumento é de aplicação individual e computadorizada, com 

duração aproximada de 5 minutos. Especificamente são apresentadas seis telas ao 

participante, sendo que a primeira tela corresponde à instrução “Fale o maior número possível 

de palavras começadas com a letra F. Você terá um minuto”.  A Figura 6 exemplifica a 

primeira tela do Teste de Fluência Verbal FAS.  

 

 

 

Figura 6: Exemplo da primeira parte do Teste de Fluência Verbal FAS.  
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A segunda tela permanece em branco e o sujeito tem um minuto para a resposta. O 

tempo é controlado pelo aplicador e o software registra a resposta do participante, 

possibilitando a análise posterior dos escores e do tempo de reação, além da duração 

locucionais. As telas seguintes apresentam um procedimento semelhante para as letras A e S. 

Para o presente estudo foram utilizados os escores em cada letra, ou seja, o número de 

palavras faladas que iniciam com a letra-alvo e o escore total, com a soma dos escores em 

cada uma das três partes.  

No que se refere aos estudos psicométricos, evidências de validade baseadas na 

relação com outras variáveis foram descritas por Montiel (2005), o qual encontrou correlações 

entre o Teste de Fluência Verbal FAS e testes de atenção. Dias (2009) e Menezes (2008) 

investigaram alunos de 5ª à 8ª série do ensino fundamental com objetivo de buscar evidências 

de validade para o instrumento supracitado e os resultados revelaram tendência a um 

desempenho crescente na progressão dos grupos etários, assim como as meninas apresentaram 

um desempenho superior em relação aos meninos no Teste de Fluência Verbal FAS.  

 

 

6.2.5    Teste de Trilhas B 

 
 

O objetivo do Teste de Trilhas B é avaliar a flexibilidade cognitiva (RABIN et al., 

2005), apesar de demandar também habilidades de percepção e atenção visual, velocidade e 

rastreamento visuomotor, atenção sustentada e velocidade de processamento (STRAUSS et 

al., 2006). Consiste na apresentação de 24 itens representados por 12 letras (A a M) e 12 

números (1 a 12), dispostos randomicamente em uma folha de papel branco. A tarefa do 

sujeito é ligar as letras e os números de forma intercalada, na ordem crescente para os 

números e alfabética para as letras, com registro de tempo (STRAUSS; SHERMAN; 

SPREEN, 2006).  Para cada folha do teste, o tempo máximo para execução da tarefa é de 1 

minuto, e são computados três tipos de escores.  

O primeiro escore corresponde à sequência, número de itens ligados corretamente em 

sequência, por exemplo, a resposta 1 – A – 2 – B – 3 – C – 4 – D – 5 corresponde a 9 pontos, 

sendo o máximo possível de 24 pontos. O segundo escore corresponde às conexões, número 

de ligações corretas entre dois itens, com o máximo de 23 pontos. A resposta 1 – A – 2 – B – 

3 – C – 4 – D – 5, por exemplo, corresponde a 8 pontos e a resposta    1 – A, 2 – B, 3 – C, 4 – 

D, em que não houve ligação entre A – 2, B – 3 E C – 4, corresponde a 4 pontos. O terceiro 
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escore, total, corresponde à soma dos outros dois, sequência e conexão. O Teste de Trilhas B 

pode ser aplicado coletivamente, com duração aproximada de 8 minutos. A Figura 7 ilustra o 

exemplo fornecido na instrução do instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Ilustração do exemplo fornecido na instrução do Teste de Trilhas B.  

  

 

Cozza (2005) aplicou o Teste de Trilhas B em estudantes da 3ª e 4ª série do ensino 

fundamental de escolas estaduais e municipais do estado de São Paulo. Os resultados 

apontaram altas correlações significativas e positivas entre os diferentes escores do teste, e 

negativas entre estes escores e os percentis na Escala de Distúrbios de Atenção e 

Hiperatividade de Benczik (2000). Ainda nessa investigação, os achados apresentaram 

correlações positivas com outros testes de funções executivas, bem como diferenças 

significativas de desempenhos neste teste entre crianças com e sem sintomatologia para o 

TDAH.  

Sob essa perspectiva, o estudo de Cozza (2005) fornece evidências de validade, por 

correlação com outras variáveis, para o Teste de Trilhas B. Adicionalmente, Menezes (2008) 

investigou a flexibilidade cognitiva, habilidade avaliada pelo Teste de Trilhas B, em 193 

alunos de 5ª a 8ª série do ensino fundamental de uma escola municipal do interior paulista. 

Destes, 57% eram do sexo feminino e 43% do sexo masculino. Nesse estudo, os principais 

resultados apontaram por meio da análise de variância que a flexibilidade cognitiva aumenta 

com a progressão escolar do sujeito.  
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6.2.6    Teste de Vocabulário por Imagens Peabody (TVIP) 

 

O Teste de Vocabulário por Imagens Peabody ou TVIP (DUNN; DUNN, 1981) avalia 

o desenvolvimento lexical no domínio receptivo, ou seja, as habilidades de compreensão de 

vocabulário. Permite uma avaliação objetiva, rápida e precisa do vocabulário receptivo 

auditivo em ampla variedade de áreas, incluindo pessoas, ações, qualidades, partes do corpo, 

tempo, natureza, lugares, objetos, animais, termos matemáticos, ferramentas e instrumentos. 

Nesse estudo foi utilizada a versão tradicional, composta de 125 itens, que pode ser aplicada 

em crianças de 2 anos e 6 meses até 18 anos, validada e normatizada no Brasil (DUNN; 

DUNN; CAPOVILLA; CAPOVILLA, no prelo). Há 5 itens de treino e 125 itens de teste, 

sendo que cada item é formado por quatro desenhos. A tarefa consiste em selecionar, dentre 

as alternativas, a figura que melhor representa a palavra falada pelo examinador. As respostas 

dos sujeitos são anotadas e a correção é feita somando o número de acertos na prova, com 

escore máximo de 125 pontos. O tempo médio de aplicação é de 30 minutos. Esse 

instrumento correlaciona-se fortemente com a maior parte dos testes de vocabulário e de 

inteligência verbal (DUNN; DUNN, 1981). A Figura 8 ilustra um item do TVIP. 

 

 

 

 

Figura 8: Exemplo de item do Teste de Vocabulário por Imagens Peabody cuja palavra falada é 
“ambulância”. 
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No que se refere aos estudos psicométricos, Capovilla e Dias (2008b), investigaram as 

relações entre habilidades da linguagem oral, avaliadas na pré-escola, e competência de 

leitura, avaliada ao término da 1ª série. Participaram 27 crianças, com idade média de 5 anos 

ao início do estudo, avaliadas na pré-escola em Prova de Consciência Fonológica por 

produção Oral (PCFO), Prova de Consciência Sintática (PCS), Teste de Discriminação 

Fonológica, Teste de Repetição de Palavras e Pseudopalavras (TRPP), Teste Infantil de 

Nomeação, Teste de Conhecimento de Letras (TCL) e Teste de Vocabulário por Imagens 

Peabody; e avaliadas na 1ª série por meio do Teste de Competência de Leitura de Palavras e 

Pseudopalavras. Os resultados apontaram por meio da análise de regressão, relações 

significativas entre essas habilidades e posterior aquisição de leitura. 

 

 

6.2.7    Teste de Repetição de Palavras e Pseudopalavras (TRPP) 

 
 

O Teste de Repetição de Palavras e Pseudopalavras ou TRPP (SEABRA; TREVISAN, 

em preparação), desenvolvido com base no teste de Gathercole e Baddley (1989), avalia a 

memória fonológica de curto prazo. Neste instrumento o aplicador pronuncia para o 

participante sequências de duas a seis palavras, com intervalo de um segundo entre elas, 

sendo a tarefa do sujeito repetir as palavras na mesma sequência. Há duas sequências para 

cada comprimento, ou seja, duas sequências com duas palavras, duas sequências com três 

palavras e assim por diante.  

Posteriormente são apresentadas sequências com pseudopalavras, ou seja, palavras 

inventadas às quais não corresponde nenhum significado. Também há duas sequências para 

cada comprimento, variando de duas a seis pseudopalavras por sequência. Todas as palavras e 

as pseudopalavras são dissílabas, com estrutura silábica consoante-vogal. É computado um 

ponto para cada sequência repetida corretamente. O teste é aplicado individualmente e o 

aplicador anota as respostas emitidas para análise posterior. Considera-se acerto a repetição 

integralmente correta do estímulo, tanto em termos de ordem das palavras ou pseudopalavras, 

quanto em termos de pronúncia. O escore total máximo é de 20 pontos, com um máximo de 

10 pontos para a repetição de palavras e 10 para a repetição de pseudopalavras. O tempo 

médio de aplicação é de 10 minutos.  

Com relação aos estudos psicométricos, Ferracini (2005) investigou 122 crianças de 3 

a 5 anos de idade de creches municipais do estado de São Paulo por meio da aplicação de 
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instrumentos de avaliação de linguagem oral, dentre eles, do Teste de Repetição de Palavras e 

Pseudopalavras. A precisão do teste foi verificada por meio do alfa de Cronbach, tendo sido 

obtido um valor de Cronbach de 0,83, e por meio do método das metades, cujo coeficiente de 

Sperman-Brown foi de 0,83. De acordo com a autora, esses coeficientes são satisfatórios e 

evidenciam a precisão do teste. Ainda, o TRPP apresentou correlações significativas com o 

Teste de Vocabulário por Imagens Peabody (r = 0,43, p < 0,000), com o Teste de Nomeação 

(r = 0,42, p < 0,000), com o Teste de Discriminação Fonológica (r = 0,36, p < 0,000),  com a 

Prova de Consciência Fonológica (r = 0,32, p < 0,000) e com a Prova de Consciência 

Sintática (r = 0,22, p < 0,015). Esses dados fornecem evidências de validade para o 

instrumento supracitado (FERRACINI, 2005).  

Em outra investigação, de acordo com Capovilla e Dias (2008b), a memória de curto 

prazo, avaliada em alunos pré-escolares por meio da aplicação do TRPP, exerceu um efeito 

importante sobre a competência de leitura analisada nestes mesmos alunos quando estavam 

cursando a 1ª série, podendo assim ser considerada boa preditora desta habilidade.  

 

 

6.2.8    Teste Figuras Complexas de Rey 

 
 

O Teste Figuras Complexas de Rey avalia a percepção visual e a memória imediata em 

suas duas fases, de cópia e de reprodução de memória. Seu objetivo é verificar como o sujeito 

apreende os dados perceptivos que lhe são apresentados e o que foi conservado 

espontaneamente pela memória (REY, 1999). Foi desenvolvido por Rey em 1941 e 

padronizado por Osterrieth em 1944. Consiste em uma figura geométrica complexa e abstrata 

composta por um retângulo grande, bissetores horizontais e verticais, duas diagonais, e 

detalhes geométricos adicionais interna e externamente ao retângulo grande. A aplicação do 

teste é simples, mas a avaliação e a interpretação de resultados é um pouco mais complexa.  

Num primeiro momento solicita-se ao sujeito que copie a figura com o maior número 

de detalhes possíveis. Posteriormente, após três minutos pede-se que o participante desenhe a 

mesma figura sem o estímulo, ou seja, as partes que consegue lembrar do desenho que 

realizou anteriormente. A memória imediata e a memória tardia são avaliadas. A atribuição de 

pontos é feita de acordo com cada elemento da figura que vai de 1 a18 e recebe a seguinte 

classificação: “correta” – 2 pontos se estiver bem situada, 1 ponto se estiver mal situada; 

“deformada ou incompleta, mas reconhecível” – 1 ponto se estiver bem situada e 0,5 ponto se 
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estiver mal situada; “irreconhecível ou ausente” – 0 ponto. Tanto os pontos da cópia quanto 

da memória são somados e convertidos em percentil.  

Oliveira, Rigoni, Andretta e Moraes (2004) ao realizarem um estudo de adaptação 

brasileira do Teste Figuras Complexas de Rey em uma amostra de 501 sujeitos de ambos os 

sexos, com idades entre 5 e 65 anos, encontraram coeficiente de alfa de Cronbach de 0,86 

para cópia e 0,81 para a memória. A fidedignidade foi verificada pelo método teste-reteste 

obtendo-se um coeficiente linear de Pearson de 0,76. Na avaliação interjuízes houve 

concordância em todos os itens. Para analisar a validade convergente, relacionaram o Rey 

com os subtestes Dígitos e Aritmética do WISC-III por meio da correlação linear de Pearson. 

A variável cópia apresentou uma correlação de 0,37 (p < 0,001) com o subteste Aritmética e 

uma correlação de 0,38 (p < 0,001) com o subteste Dígitos. Esse dado pode indicar que a 

variável cópia tende a medir a percepção visual, que envolve habilidades como atenção e 

concentração, e demonstra mais uma vez que essa variável tende a medir a capacidade do 

sujeito de manter a atenção necessária para a habilidade de percepção visual (OLIVEIRA; 

RIGONI; ANDRETTA; MORAES, 2004). 

Os autores concluíram que o Teste de Figuras Complexas de Rey pode ser 

amplamente utilizado na realidade brasileira, à medida que apresentou boa consistência 

interna, concordância interjuízes, significância no testerreteste e validade convergente. O 

instrumento mostrou-se eficaz na avaliação da memória imediata e na percepção visual nas 

áreas de aplicação no campo das ciências psicológicas, psicométricas, neurológicas e 

cognitivas.  

 

 
6.3    Procedimento 

 
 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (CEP/UPM nº 1155/08/2009). Após contato com 

diversas escolas, quatro concordaram em participar da pesquisa, sendo três do interior paulista 

e uma da grande São Paulo. Os termos de consentimento livre e esclarecido foram 

encaminhados aos responsáveis de cada instituição e dos adolescentes participantes. Tanto a 

apresentação dos objetivos, quanto o convite direcionado aos alunos para participar do estudo 

foi realizado pessoalmente pela pesquisadora nas salas de 1º e 2º anos de cada escola.  
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A aplicação dos instrumentos ocorreu no período de agosto a novembro de 2011, em 

sala disponibilizada pelas escolas e durante o período escolar regular. A coleta de dados foi 

realizada simultaneamente em três escolas, sendo que somente na última instituição as sessões 

de avaliação ocorreram no mês de novembro. A pesquisadora se dividiu entre as escolas, nos 

períodos matutino, vespertino e noturno e foi auxiliada por um colega (Apoio Técnico) do 

grupo de pesquisa. A retirada dos participantes da sala de aula foi sempre realizada com 

autorização prévia da professora e com a concordância do próprio aluno.  

Inicialmente, aplicaram-se os instrumentos de administração coletiva, quais sejam, o 

Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral, o Teste Figuras Complexas de Rey, o 

Teste de Trilhas B e o Teste de Vocabulário por Imagens Peabody. A duração desta primeira 

sessão foi de aproximadamente 90 minutos em cada escola, não ultrapassando 15 alunos por 

sala. Mais duas sessões foram conduzidas para aplicação dos testes individuais.  

A sessão seguinte teve duração aproximada de 15 minutos, na qual os participantes 

foram avaliados individualmente pelo Teste de Stroop Computadorizado, pelo Teste de 

Fluência Verbal FAS e pelo Teste de Repetição de Palavras e Pseudopalavras. Vale ressaltar 

que os testes computadorizados foram manipulados pelo próprio aplicador. Por fim, na 

terceira e última sessão, os alunos responderam aos oito subtestes do WISC-III. Essa 

avaliação foi a que demandou mais tempo e trabalho, uma vez que cada participante levou 

aproximadamente 60 minutos para responder o teste completo.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 



72 

 

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Essa seção discorre acerca dos resultados encontrados por meio da aplicação das 

Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral, da Escala de Inteligência Wechsler para 

Crianças, do Teste de Stroop Computadorizado, do Teste de Fluência Verbal FAS, do Teste 

de Trilhas B, do Teste de Vocabulário por Imagens Peabody, do Teste de Repetição de 

Palavras e Pseudopalavras e do Teste Figuras Complexas de Rey, acompanhados da 

respectiva discussão.  

Em um primeiro momento, serão apresentadas as estatísticas descritivas dos 

instrumentos supracitados, a divisão dos grupos em função do nível de inteligência, bem 

como as Análises de Variância (ANOVA) do efeito de grupo (inteligência muito superior, 

inteligência superior e inteligência média) sobre o desempenho nas habilidades cognitivas. 

Posteriormente, serão exibidas as diferenças de média entre sexo (feminino e masculino) em 

relação ao desempenho nos testes de funções executivas, não-executivas e inteligência.  

Após, serão apresentados os coeficientes de correlação de Pearson resultantes da 

relação entre os testes de inteligência, funções executivas e funções não-executivas. Por fim, 

serão exibidos os coeficientes de correlação de Pearson encontrados na relação entre os 

grupos (inteligência média, inteligência superior e inteligência muito superior) e funções 

executivas, assim como na relação entre os grupos e funções não-executivas.  

As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa estatístico SPSS 

for Windows (versão 17). Vale ressaltar que foi conferida a digitação das respostas dos 

instrumentos de 30 participantes, sorteados aleatoriamente, com o auxílio do software 

estatístico. Como não foram identificados erros de digitação, não foi necessário proceder a 

outras verificações.  

 

7.1    Análises dos desempenhos nos instrumentos em função dos grupos 

com diferentes níveis de inteligência 

  

Neste tópico, inicialmente apresentam-se as estatísticas descritivas dos desempenhos 

dos participantes em cada instrumento utilizado. Para facilitar o entendimento do leitor, essas 

análises foram dividas por “Testes de Inteligência”, “Testes de Funções Executivas” e “Testes 

de Funções Não-Executivas”. As Tabelas 7, 8 e 9 sumariam estes achados, contemplando as 
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pontuações mínimas e máximas, as médias e os desvios-padrão dos resultados de cada teste, 

para a amostra como um todo. 

 

Tabela 7. Estatísticas descritivas dos desempenhos no Teste Matrizes Progressivas de Raven – 
Escala Geral (percentil) e da pontuação ponderada na Escala de Inteligência Wechsler para 
Crianças (N=120). 

Testes de Inteligência Mínimo Máximo Média DP 

Raven_Escala Geral 27 98 57,97 23,37 

WISC_Informação 6 19 14,81 2,54 

WISC_Semelhanças 7 19 11,52 2,80 

WISC_Vocabulário 9 19 14,10 2,21 

WISC_Compreensão 6 19 11,16 2,00 

WISC_QI de Compreensão Verbal 99 146 116,83 8,93 

WISC_Completar Figuras 8 19 14,04 1,99 

WISC_Arranjo de Figuras 7 19 13,33 2,50 

WISC_Cubos 6 15 12,88 2,24 

WISC_Armar Objetos 4 19 12,34 1,89 

WISC_QI de Organização Perceptual 94 141 119,77 10,26 

 

Tabela 8. Estatísticas descritivas dos desempenhos no Teste de Stroop Computadorizado 
(acertos e tempos de reação nas partes 1, 2, 3 e interferência), da pontuação bruta no Teste de 
Fluência Verbal FAS e no Teste de Trilhas B (N=120). 

Testes de Funções Executivas Mínimo Máximo Média DP 

Stroop 1_acertos 24 24 24,00 0,00 

Stroop 2_acertos 0,917 1,000 0,988 0,02 

Stroop 3_acertos 0,792 1,000 0,960 0,05 

Stroop Interferência_acertos -0,208 0,083 -0,028 0,05 

Stroop 2_tempo de reação (s) 0,300 2,599 0,463 0,20 

Stroop 3_tempo de reação (s) 0,454 2,715 0,779 0,28 

Stroop Interferência_tempo de reação (s) -1,859 2,283 0,318 0,34 

Fluência Verbal FAS 9 69 41,03 11,42 

Trilhas B_sequência 2 24 18,91 5,85 

Trilhas B_conexão 4 23 19,03 4,53 

Trilhas B_total 8 47 37,94 10,05 

        Legenda: s – segundos  
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Tabela 9. Estatísticas descritivas dos desempenhos da pontuação bruta no Teste de 
Vocabulário por Imagens Peabody e no Teste de Repetição de Palavras e Pseudopalavras e do 
percentil no Teste Figuras Complexas de Rey (N=120). 

 

Testes de Funções Não-Executivas Mínimo Máximo Média DP 

Vocabulário_Peabody 73 123 114,44 5,97 

Repetição_Palavras 4 10 7,21 1,36 

Repetição_Pseudopalavras 2 9 4,52 1,26 

Repetição_total 7 19 11,73 2,29 

Rey Cópia_acertos 20 70 39,04 13,77 

Rey Cópia_tempo de execução 10 100 54,79 29,02 

Rey Memória_acertos 10 100 60,87 26,85 

Rey Memória_tempo de execução 10 90 46,86 25,03 

 

Para atender ao primeiro objetivo específico de investigar as diferenças entre os 

grupos com inteligência média, inteligência superior e inteligência muito superior nas funções 

executivas (atenção seletiva, fluência verbal, flexibilidade cognitiva) e não-executivas 

(vocabulário, memória de curto prazo, processamento visual), os grupos foram divididos em 

função do nível de inteligência. 

No presente estudo, conforme delineado no item ‘Instrumentos’, foram utilizados oito 

subtestes (Informação, Semelhanças, Vocabulário, Compreensão, Completar Figuras, Arranjo 

de Figuras, Cubos e Armar Objetos) do WISC-III para estimativas de Índices Fatoriais, quais 

sejam, Compreensão Verbal e Organização Perceptual. Desta forma, como não foi possível 

derivar o QI total do WISC-III devido à sua aplicação incompleta, optou-se por dividir os 

grupos de acordo com medida de percentil no Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala 

Geral, descrita a posteriori.  

Ainda, para fins exploratórios, foi conduzida uma análise de correlação de Pearson 

entre o percentil no Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral e os desempenhos 

nos subtestes aplicados do WISC-III (pontuação ponderada), QI de compreensão verbal e QI 

de organização perceptual. A Tabela 10 sumaria esses resultados.  
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Tabela 10. Matriz de correlação entre os desempenhos no Teste Matrizes Progressivas de 
Raven – Escala Geral e na Escala de Inteligência Wechsler para Crianças (N=120). 

 

  
Raven_  

Escala Geral 

WISC III   

Informação r 0,49** 

 p 0,000 

Semelhanças r 0,38** 

 p 0,000 

Vocabulário r 0,32** 

 p 0,000 

Compreensão r 0,27** 

 p 0,003 

QI_CompreensãoVerbal  r 0,61** 

 p 0,000 

Completar Figuras r 0,16 

 p 0,076 

Arranjo de Figuras r 0,34** 

 p 0,000 

Cubos r 0,43** 

 p 0,000 

Armar Objetos r 0,35** 

 p 0,000 

QI_Organização Perceptual  r 0,45** 

 p 0,000 

                                     Nota: ** p < 0,01 
 

Observou-se que as correlações entre os subtestes do WISC-III e o Teste Matrizes 

Progressivas de Raven – Escala Geral variaram de baixas a moderadas. Já a correlação do 

percentil no Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral com QI de compreensão 

verbal do WISC-III foi de 0,61 e, com QI de organização perceptual, foi de 0,45, ambas com 

p < 0,001. Tais achados sugerem que, de fato, o QI de compreensão verbal e o QI de 

organização perceptual medem construtos relativamente distintos. Além disso, a divisão dos 

grupos em função do desempenho no Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral 

não pode ser considerada muito semelhante à divisão dos grupos em função do desempenho 
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no WISC-III, conforme investigação de Arffa (2007), apesar dos desempenhos nos dois testes 

estarem significativamente correlacionados entre si. Portanto, deve-se considerar que os 

resultados aqui elencados representam grupos com níveis de inteligência delimitados a partir 

de um teste de inteligência geral, com maior demanda da inteligência fluida. Sob essa 

perspectiva, os grupos foram divididos de acordo com a interpretação da escala de percentil 

do Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral. A Tabela 11 sumaria essa 

classificação. 

 

Tabela 11. Escala de percentil do Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral.  

 

Valores Categorias Significado 

Igual ou superior a 95 I Inteligência superior 

Abaixo de 95 até 90   II+ Inteligência definidamente superior à média 

Abaixo de 90 até 75 II Inteligência superior à média 

Abaixo de 75 até 50   III+ 
Inteligência mediana 

Abaixo de 50 até 25  III- 

Abaixo de 25 até 10 IV Inteligência inferior à média 

Abaixo de 10 até 5  IV- Inteligência definidamente inferior à média 

Abaixo de 5 V Indício de deficiência mental 

 

 

De posse dos resultados deste instrumento, além da exclusão de 14% da amostra 

devido ao desempenho inferior à média conforme explicitado no item ‘Método’, e para que o 

número de sujeitos em cada grupo ficasse mais homogêneo, optou-se por juntar o grupo de 

participantes que tiveram os percentis entre 90 e 94 com o grupo de participantes que tiveram 

os percentis igual ou superior a 95. Desta forma, especificamente neste estudo, trabalhou-se 

com três grupos, assim subdivididos: Inteligência muito superior – percentil igual ou superior 

a 90; Inteligência superior – percentil de 75 a 89 e Inteligência média – percentil de 25 a 74. 

Vale enfatizar que a nomenclatura descrita acima (inteligência muito superior, inteligência 

superior e inteligência média), diferente da utilizada no Teste Matrizes Progressivas de Raven 

– Escala Geral, foi adotada nesta pesquisa somente para fins didáticos.  

A caracterização dos grupos, como número de sujeitos, porcentagem, porcentagem 

cumulativa e percentil podem ser visualizadas na Tabela 12. Verificou-se que 15% (N=18) da 

amostra compuseram o Grupo 1 – Inteligência muito superior, 15% (N=18) fizeram parte do 
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Grupo 2 – Inteligência superior e 70% (N=84) foram incluídos no Grupo 3 – Inteligência 

média. 

 

Tabela 12. Caracterização dos participantes divididos por grupos: número de sujeitos, 
porcentagem por grupo, porcentagem cumulativa e percentil.  

 

Grupos_Percentil no Raven N % 
%  

Cumulativa 
Percentil 

Inteligência muito superior 18 15,0 15,0 9 

Inteligência superior 18 15,0 30,0 9 

Inteligência média 84 70,0 100,0 42 

Total 120 100 100 60 

 

 

A seção subsequente discorre acerca das análises descritivas do efeito de nível de 

inteligência sobre os desempenhos nos instrumentos. Para facilitar o entendimento ao longo 

desta primeira parte, as análises são apresentadas separadamente, estruturadas por teste. Ao 

final, há uma breve discussão sobre estes achados. 

 

7.1.1   Análises do efeito de nível de inteligência sobre os desempenhos na Escala de 

Inteligência Wechsler para Crianças 

 
 
 Inicialmente, foi conduzida Análise de Variância tendo os grupos como fator 

(inteligência muito superior, inteligência superior e inteligência média) conforme divisão 

realizada anteriormente por meio dos resultados do Teste Matrizes Progressivas de Raven – 

Escala Geral e os desempenhos no WISC-III como variáveis dependentes. Nesta análise 

foram incluídas, como desempenhos no WISC-III, as pontuações ponderadas dos subtestes 

Informação, Semelhanças, Vocabulário, Compreensão, Completar Figuras, Arranjo de 

Figuras, Cubos e Armar Objetos, além da pontuação ponderada total da Escala de 

Compreensão Verbal e de Organização Perceptual e do QI de Compreensão Verbal e de 

Organização Perceptual. Os dados de média, desvio-padrão e número de participantes das 

pontuações ponderadas nos subtestes do WISC-III encontram-se sumarizados na Tabela 13. A 

Tabela 14 apresenta as pontuações ponderadas dos conjuntos de Compreensão Verbal e de 

Organização Perceptual.   
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Tabela 13. Estatísticas descritivas dos desempenhos nos subtestes do WISC-III sobre o efeito 
de grupo (inteligência muito superior, inteligência superior e inteligência média). 

 Grupo N Média DP 

Informação 

Inteligência muito superior 18 16,67 1,45 

Inteligência superior 18 15,78 1,55 

Inteligência média 84 14,20 2,65 

Total 120 14,81 2,54 

Semelhanças 

Inteligência muito superior 18 13,94 3,57 

Inteligência superior 18 11,94 2,79 

Inteligência média 84 10,92 2,31 

Total 120 11,52 2,80 

Vocabulário 

Inteligência muito superior 18 14,72 2,10 

Inteligência superior 18 15,50 1,88 

Inteligência média 84 13,67 2,17 

Total 120 14,10 2,21 

Compreensão 

Inteligência muito superior 18 13,06 3,03 

Inteligência superior 18 11,67 1,49 

Inteligência média 84 10,64 1,51 

Total 120 11,16 2,00 

Completar 
Figuras 

Inteligência muito superior 18 14,67 2,19 

Inteligência superior 18 14,39 1,85 

Inteligência média 84 13,83 1,96 

Total 120 14,04 1,99 

Arranjo de 
Figuras 

Inteligência muito superior 18 14,39 2,68 

Inteligência superior 18 14,83 1,54 

Inteligência média 84 12,77 2,45 

Total 120 13,33 2,50 

Cubos 

Inteligência muito superior 18 14,06 1,05 

Inteligência superior 18 14,33 1,53 

Inteligência média 84 12,31 2,32 

Total 120 12,88 2,24 

Armar Objetos 

Inteligência muito superior 18 13,06 2,10 

Inteligência superior 18 13,22 0,87 

Inteligência média 84 12,00 1,92 

Total 120 12,34 1,89 
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Tabela 14. Estatísticas descritivas da soma das pontuações ponderadas nos subtestes da Escala 
de Compreensão Verbal e de Organização Perceptual, do QI de Compreensão Verbal e de 
Organização Perceptual e da classificação do QI de Compreensão Verbal e de Organização 
Perceptual sobre o efeito de grupo (inteligência muito superior, inteligência superior e 
inteligência média). 

 

 Grupo N Média DP 

Escala de Compreensão 
Verbal 

Inteligência muito superior 18 58,39 5,63 

Inteligência superior 18 54,89 3,90 

Inteligência média 84 49,43 4,71 

Total 120 51,59 5,84 

Escala de Organização 
Perceptual 

Inteligência muito superior 18 56,17 5,78 

Inteligência superior 18 56,78 4,08 

Inteligência média 84 50,92 6,07 

Total 120 52,58 6,27 

QI/Compreensão  

Verbal 

Inteligência muito superior 18 127,17 8,67 

Inteligência superior 18 121,83 5,98 

Inteligência média 84 113,55 7,22 

Total 120 116,83 8,93 

QI/Organização 
Perceptual 

Inteligência muito superior 18 125,89 9,56 

Inteligência superior 18 126,44 6,90 

Inteligência média 84 117,02 9,85 

Total 120 119,77 10,26 

 

Na Tabela 13, observando apenas as médias em termos descritivos, há um aumento 

progressivo de desempenho nos subtestes Informação, Semelhanças, Compreensão e 

Completar Figuras em função dos grupos (inteligência média, inteligência superior e 

inteligência muito superior). Já nos subtestes Vocabulário, Arranjo de Figuras, Cubos e Armar 

Objetos, também em termos descritivos, o grupo Inteligência superior apresentou desempenho 

maior que o grupo Inteligência muito superior, mas essa diferença foi pequena. Na Tabela 14 

notou-se um aumento progressivo de desempenho em função dos grupos na Escala de 

Compreensão Verbal e no QI de Compreensão Verbal, enquanto que na Escala de 

Organização Perceptual e no QI de Organização Perceptual, o desempenho do grupo 

Inteligência superior se destacou quando comparado com o desempenho do grupo Inteligência 
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muito superior. No entanto, assim como na pontuação ponderada dos subtestes do WISC-III, 

essa diferença foi pequena em termos de média.    

Com objetivo de verificar a significância estatística destes achados, foi conduzida 

Análise de Variância entre-sujeitos do efeito de grupo sobre as pontuações nos subtestes do 

WISC-II, na Escala de Compreensão Verbal e de Organização Perceptual e sobre o QI de 

Compreensão Verbal e de Organização Perceptual. A Tabela 15 apresenta os resultados da 

ANOVA referentes aos subtestes do WISC-III. Os achados significativos estão destacados em 

negrito. 

 

Tabela 15. Estatísticas descritivas obtidas após ANOVA do efeito de grupo sobre os 
desempenhos nos subtestes do WISC-III.  

 

  
Soma dos  

quadrados 
GL 

Média dos 

quadrados 
F p 

Informação 

Entre grupos 109,92 2 54,96 9,70 0,000 

Intra-grupos 662,67 117 5,66   

Total 772,59 119    

Semelhanças 

Entre grupos 139,61 2 69,81 10,25 0,000 

Intra-grupos 796,30 117 6,80   

Total 935,92 119    

Vocabulário 

Entre grupos 58,02 2 29,01 6,44 0,002 

Intra-grupos 526,77 117 4,50   

Total 584,80 119    

Compreensão 

Entre grupos 91,76 2 45,88 13,89 0,000 

Intra-grupos 386,23 117 3,30   

Total 477,99 119    

Completar Figuras 

Entre grupos 12,84 2 6,42 1,62 0,201 

Intra-grupos 461,94 117 3,94   

Total 474,79 119    

Arranjo de Figuras 

Entre grupos 86,84 2 43,42 7,68 0,001 

Intra-grupos 661,48 117 5,65   

Total 748,32 119    

Cubos 

Entre grupos 90,22 2 45,11 10,41 0,000 

Intra-grupos 506,89 117 4,33   

Total 597,12 119    
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Armar Objetos 

Entre grupos 32,93 2 16,46 4,89 0,009 

Intra-grupos 394,05 117 3,36   

Total 426,99 119    

 

Como se pode observar na Tabela 15, a ANOVA revelou efeito significativo de grupo 

sobre a maioria das medidas do WISC-III, sendo Informação, com F(2,119) = 9,70 e p < 

0,001; Semelhanças, com F(2,119) = 10,25 e p < 0,001; Vocabulário, com F(2,119) = 6,44 e p 

= 0,002; Compreensão, com F(2,119) = 13,89 e p < 0,001; Arranjo de Figuras, com F(2,119) 

= 7,68 e p = 0,001; Cubos, com F(2,119) = 10,41 e p < 0,001 e Armar Objetos, com F(2,119) 

= 4,89 e p = 0,009. Completar Figuras foi a única medida do WISC-III que não apresentou 

efeito significativo de grupo, com F(2,119) = 1,62 e p = 0,201.  

De modo a especificar as diferenças significativas encontradas, foram conduzidas 

análises de comparação de pares de Tukey para cada subteste do WISC-III. As Tabelas 16 a 

23 sumariam tais resultados. 

 
 
Tabela 16. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o 
desempenho no subteste Informação em função dos grupos.   

 

 Grupo N 
Agrupamento por nível de inteligência 

1 2 

Informação 

Inteligência média 84 14,20  

Inteligência superior  18 15,78 15,78 

Inteligência muito superior  18  16,67 

p  0,058 0,396 

 

 
Tabela 17. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o 
desempenho no subteste Semelhanças em função dos grupos.   

 

 Grupo N 
Agrupamento por nível de inteligência 

1 2 

Semelhanças 

Inteligência média 84 10,92  

Inteligência superior  18 11,94  

Inteligência muito superior 18  13,94 

p  0,357 1,000 
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Tabela 18. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o 
desempenho no subteste Vocabulário em função dos grupos.   

 
 

 Grupo N 
Agrupamento por nível de inteligência 

1 2 

Vocabulário 

Inteligência média 84 13,67  

Inteligência muito superior  18 14,72 14,72 

Inteligência superior  18  15,50 

p  0,196 0,409 

 

 

Tabela 19. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o 
desempenho no subteste Compreensão em função dos grupos.   

 
 

 Grupo N 
Agrupamento por nível de inteligência 

1 2 

Compreensão 

Inteligência média 84 10,64  

Inteligência superior  18 11,67  

Inteligência muito superior 18  13,06 

p  0,125 1,000 

 

 

Tabela 20. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o 
desempenho no subteste Completar Figuras em função dos grupos.   

 
 

 Grupo N 

Agrupamento por nível 
de inteligência 

1 

Completar 

Figuras 

Inteligência média 84 13,83 

Inteligência superior  18 14,39 

Inteligência muito superior 18 14,67 

p  0,312 
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Tabela 21. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o 
desempenho no subteste Arranjo de Figuras em função dos grupos.   

 
 

 Grupo N 
Agrupamento por nível de inteligência 

1 2 

Arranjo de  

Figuras 

Inteligência média 84 12,77  

Inteligência muito superior  18 14,39 14,39 

Inteligência superior 18  14,83 

p  0,050 0,791 

 

 

Tabela 22. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o 
desempenho no subteste Cubos em função dos grupos.   

 
 

 Grupo N 
Agrupamento por nível de inteligência 

1 2 

Cubos 

Inteligência média 84 12,31  

Inteligência muito superior  18  14,06 

Inteligência superior 18  14,33 

p  1,000 0,887 

 

 

Tabela 23. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o 
desempenho no subteste Armar Objetos em função dos grupos.   

 
 

 Grupo N 

Agrupamento por nível 
de inteligência 

1 

Armar 

Objetos 

Inteligência média 84 12,00 

Inteligência muito superior  18 13,06 

Inteligência superior  18 13,22 

p  0,056 
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A Análise de Tukey, sumariada na Tabela 16, revelou diferenças significativas entre 

os grupos com relação ao subteste Informação. Verificou-se que não há diferenças 

significativas de desempenho entre os grupos Inteligência média e Inteligência superior, assim 

como este último também não se diferenciou do grupo Inteligência muito superior. Vale 

ressaltar, entretanto, que os adolescentes classificados com Inteligência muito superior 

apresentaram melhor desempenho quando comparados com os outros dois grupos. Os valores 

de p apresentados em cada coluna da tabela da Análise de Tukey indicam que os grupos 

etários arranjados em um mesmo aglomerado não se diferenciam estatisticamente entre si (p > 

0,05), demonstrando assim a homogeneidade daquele agrupamento.  

No que tange ao subteste Semelhanças, verificou-se por meio da Tabela 17 que o 

desempenho dos jovens dos grupos Inteligência média e Inteligência superior não 

apresentaram diferenças significativas, porém, o desempenho do grupo Inteligência muito 

superior se destacou em relação a estes dois. A Tabela 18 mostra que o desempenho no 

subteste Vocabulário do grupo Inteligência superior não se diferenciou do grupo Inteligência 

muito superior, assim como este último não se diferenciou do grupo Inteligência média. 

Entretanto, os participantes com Inteligência superior apresentaram melhores resultados em 

relação ao grupo Inteligência média. No subteste Compreensão, apenas o grupo Inteligência 

muito superior diferenciou-se dos demais, apresentando melhor desempenho quando 

comparado com aos outros dois grupos, que não se diferenciaram entre si. Esse dado pode ser 

visualizado na Tabela 19.  

 Nas Tabelas 20 e 23 verificou-se que os grupos Inteligência média, Inteligência 

superior e Inteligência muito superior não se diferenciaram estatisticamente nos subtestes 

Completar Figuras e Armar Objetos, o que demonstra a homogeneidade dos três grupos em 

cada uma destas medidas do WISC-III. Com relação ao subteste Arranjo de Figuras, 

verificou-se na Tabela 21 que o grupo Inteligência muito superior não se diferenciou dos 

grupos Inteligência média e Inteligência superior, porém, os adolescentes deste último grupo 

apresentaram aumento de desempenho quando comparados com o grupo Inteligência média.  

Por fim, no que tange ao subteste Cubos, sumarizado na Tabela 22, verificou-se que o 

grupo Inteligência superior não se desempenhou diferentemente do grupo Inteligência muito 

superior, embora esses dois grupos tenham apresentado desempenho superior ao de 

Inteligência média. Assim, de um modo geral, os três grupos, divididos de acordo com o nível 

de inteligência no Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral, também 

apresentaram diferenças de desempenho nas medidas do WISC-III.  
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A Tabela 24 apresenta os resultados da Análise de Variância entre-sujeitos do efeito de 

grupo sobre a soma das pontuações ponderadas dos subtestes nas Escalas de Compreensão 

Verbal e de Organização Perceptual e sobre o QI de Compreensão Verbal e o QI de 

Organização Perceptual. Os achados estatisticamente significativos estão destacados em 

negrito.  

 

Tabela 24. Estatísticas descritivas obtidas após ANOVA do efeito de grupo sobre a pontuação 
ponderada da Escala de Compreensão Verbal e de Organização Perceptual e do QI de 
Compreensão Verbal e de Organização Perceptual.  

 

  
Soma dos  

quadrados 
GL 

Média dos 

quadrados 
F p 

Escala de 
Compreensão Verbal 

Entre grupos 1420,36 2 710,18 31,44 0,000 

Intra-grupos 2642,62 117 22,58   

Total 4062,99 119    

 

Escala de Organização 
Perceptual 

Entre grupos 781,13 2 390,56 11,68 0,000 

Intra-grupos 3910,02 117 33,41   

Total 4691,16 119    

 

QI/Compreensão 
Verbal 

Entre grupos 3278,85 2 1639,42 30,83 0,000 

Intra-grupos 6219,81 117 53,16   

Total 9498,66 119    

QI/Organização 
Perceptual 

Entre grupos 2109,29 2 1054,64 11,83 0,000 

Intra-grupos 10426,17 117 89,11   

Total 12535,46 119    

 

 

Conforme observado na Tabela 24, a ANOVA revelou efeito significativo de grupo 

sobre a Escala de Compreensão Verbal, com F(2,119) = 31,44 e p < 0,001; sobre a Escala de 

Organização Perceptual, com F(2,119) = 11,68 e p < 0,001; sobre o QI de Compreensão 

Verbal, com F(2,119) = 30,83 e p < 0,001 e sobre o QI de Organização Perceptual, com 

F(2,119) = 11,83 e p < 0,001. Foram conduzidas análises de comparação de pares de Tukey 

para especificar as diferenças significativas encontradas. Tais resultados estão sumariados nas 

Tabelas 25, 26, 27 e 28. 
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Tabela 25. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para a pontuação 
ponderada da Escala de Compreensão Verbal em função dos grupos.   

 

 Grupo N 
Agrupamento por nível de inteligência 

1 2 3 

Escala de 
Compreensão 

Verbal 

Inteligência média 84 49,43   

Inteligência superior  18  54,89  

Inteligência muito superior  18   58,39 

p  1,000 1,000 1,000 

 

 
 
Tabela 26. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para a pontuação 
ponderada da Escala de Organização Perceptual em função dos grupos.   

 

 Grupo N 
Agrupamento por nível de inteligência 

1 2 

Escala de 
Organização 
Perceptual 

Inteligência média 84 50,92  

Inteligência muito superior  18  56,17 

Inteligência superior  18  56,78 

p  1,000 0,928 

 
 

 
Tabela 27. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para a pontuação 
ponderada do QI de Compreensão Verbal em função dos grupos.   

 

 Grupo N 
Agrupamento por nível de inteligência 

1 2 3 

QI/Compreensão 

Verbal 

Inteligência média 84 113,55   

Inteligência superior  18  121,83  

Inteligência muito superior  18   127,17 

p  1,000 1,000 1,000 
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Tabela 28. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para a pontuação 
ponderada do QI de Organização Perceptual em função dos grupos.   

 

 Grupo N 
Agrupamento por nível de inteligência 

1 2 

QI/ 

Organização 
Perceptual 

Inteligência média 84 117,02  

Inteligência muito superior  18  125,89 

Inteligência superior  18  126,44 

p  1,000 0,977 

 

 

A Análise de Tukey, descrita na Tabela 25, revelou que os três grupos diferenciaram-

se entre si no que toca à pontuação ponderada da Escala de Compreensão Verbal. Mais 

especificamente, o grupo Inteligência média apresentou desempenho inferior quando 

comparado com o grupo Inteligência superior e este, por sua vez, apresentou desempenho 

inferior em relação ao grupo Inteligência muito superior. Os resultados ponderados da Escala 

de Organização Perceptual estão sumariados na Tabela 26. Verificou-se que o desempenho do 

grupo Inteligência média foi diferente e inferior dos grupos Inteligência muito superior e 

Inteligência superior. Por outro lado, apesar deste último desempenhar-se melhor que grupo 

Inteligência muito superior, a diferença entre ambos não foi estatisticamente significativa, ou 

seja, os dois grupos apresentaram desempenho homogêneo.  

No que tange à pontuação ponderada do QI de Compreensão Verbal, de acordo com a 

Tabela 27, o desempenho dos três grupos foi estatisticamente diferente. O grupo Inteligência 

muito superior desempenhou-se melhor que o grupo Inteligência superior e este, por sua vez, 

apresentou desempenho maior quando comparado com o grupo Inteligência média. A Tabela 

28 apresenta os resultados da pontuação ponderada do QI de Organização Perceptual. Os 

grupos Inteligência superior e Inteligência muito superior não apresentaram diferença 

significativa, embora o primeiro tenha apresentado desempenho superior em relação ao 

segundo. Já o grupo Inteligência média apresentou desempenho inferior em relação ao 

desempenho dos outros dois grupos.   

Destas análises pôde-se verificar que há diferenças significativas de desempenho nos 

subtestes do WISC-III entre os grupos Inteligência muito superior, Inteligência superior e 

Inteligência média, classificados de acordo com o Teste Matrizes Progressivas de Raven – 

Escala Geral. Apesar de alguns grupos não diferirem entre si e mesmo se sobreporem em 
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algumas medidas do WISC-III, estes achados permitem inferir que, de forma geral, quanto 

maior a inteligência medida pelo Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral, 

melhor o desempenho no WISC-III.  

 

7.1.2    Análises do efeito de nível de inteligência sobre os desempenhos no Teste de Stroop 

Computadorizado 

 
 Para verificar se os grupos com diferentes níveis de inteligência diferiam no Teste de 

Stroop Computadorizado, foi conduzida Análise de Variância tendo os três grupos como fator 

(inteligência muito superior, inteligência superior e inteligência média). Como variáveis 

dependentes foram incluídas os desempenhos e tempos de reação (em segundos) na parte 3 do 

Teste de Stroop Computadorizado, acrescidas dos efeitos de interferência tanto do escore, 

quanto do tempo de reação (em segundos). Os dados de média, desvio-padrão e número de 

participantes em cada grupo estão sumariados na Tabela 29.   

 

Tabela 29. Estatísticas descritivas dos desempenhos e tempos de reação na parte 3 e na 
interferência do Teste de Stroop Computadorizado em função de grupo (inteligência muito 
superior, inteligência superior e inteligência média). 

 Grupo N Média DP 

Stroop 3_acertos 

Inteligência muito superior 18 0,969 0,06 

Inteligência superior  18 0,969 0,04 

Inteligência média 84 0,955 0,05 

Total 120 0,960 0,05 

Stroop 3_tempo de 
reação 

Inteligência muito superior 18 0,741 0,49 

Inteligência superior  18 0,768 0,43 

Inteligência média 84 0,790 0,15 

Total 120 0,779 0,28 

Stroop 
Interferência_acertos 

Inteligência muito superior 18 -0,018 0,05 

Inteligência superior  18 -0,018 0,03 

Inteligência média 84 -0,033 0,05 

Total 120 -0,028 0,05 

Stroop 
Interferência_tempo 

de reação 

Inteligência muito superior 18 0,305 0,49 

Inteligência superior  18 0,350 0,45 

Inteligência média 84 0,313 0,27 

Total 120 0,318 0,34 



89 

 

No que toca às pontuações da parte 3 do Teste de Stroop Computadorizado, observou-

se na Tabela 29 um aumento de desempenho dos grupos Inteligência muito superior e 

Inteligência superior para o grupo Inteligência média. Foi possível verificar também que o 

tempo de reação diminuiu na sucessão dos grupos, ou seja, o tempo de reação do grupo 

Inteligência muito superior foi menor que o tempo de reação do grupo Inteligência superior, 

assim como o tempo deste foi menor que o tempo de reação do grupo Inteligência média. 

Com relação aos efeitos de interferência, notou-se também que o escore de interferência dos 

grupos Inteligência muito superior e Inteligência superior foi menor que o escore do grupo 

Inteligência média. Estes achados permitem inferir que os adolescentes classificados com 

inteligência muito superior e superior lidam melhor com a situação de interferência, uma vez 

que se apresentaram menos suscetíveis a ela do que os jovens classificados com inteligência 

média, cujo efeito de interferência foi maior.  

A análise do efeito de interferência sobre o tempo de reação mostrou um padrão 

menos definido à medida que, mesmo o grupo Inteligência muito superior apresentando um 

tempo de reação menor que os outros dois grupos, os adolescentes do grupo Inteligência 

superior apresentaram um tempo de reação maior que o grupo Inteligência média. Apesar 

disso, se esse dado for analisado em conjunto com os escores, é possível supor que o grupo 

Inteligência superior apresentou um desempenho mais lento para preservar sua acurácia, uma 

vez que obtiveram as mesmas pontuações que o grupo Inteligência muito superior tanto na 

parte 3, quanto no efeito de interferência sobre os acertos do Teste de Stroop 

Computadorizado.  

Com intuito de verificar a significância estatística destes achados, foi conduzida 

Análise de Variância entre-sujeitos do efeito de grupo sobre os desempenhos e tempo de 

reação na parte 3, assim como do efeito no escore de interferência e tempo de reação do Teste 

de Stroop Computadorizado. A Tabela 30 apresenta esses resultados.  

 

Tabela 30. Estatísticas descritivas obtidas após ANOVA do efeito de grupo sobre os 
desempenhos e tempos de reação na parte 3 do Teste de Stroop Computadorizado. 

 

  
Soma dos  

quadrados 
GL 

Média dos 

quadrados 
F p 

Stroop 3_acertos 

Entre grupos 0,00 2 0,002 0,83 0,435 

Intra-grupos 0,34 117 0,003   

Total 0,35 119    
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Stroop 3_tempo de 
reação 

Entre grupos 0,03 2 0,019 0,23 0,789 

Intra-grupos 9,47 117 0,081   

Total 9,51 119    

 

Stroop 
Interferência_acertos 

Entre grupos 0,00 2 0,003 0,93 0,395 

Intra-grupos 0,34 117 0,003   

Total 0,34 119    

Stroop 
Interferência_tempo 

de reação 

Entre grupos 0,02 2 0,012 0,09 0,906 

Intra-grupos 14,08 117 0,120   

Total 14,10 119    

 

De acordo com a Tabela 30, a ANOVA não revelou efeito significativo de grupo sobre 

o escore na parte 3 do Teste de Stroop, com F(2,119) = 0,83 e p = 0,435; sobre o tempo de 

reação na parte 3 do Teste de Stroop, com F(2,119) = 0,23 e p = 0,789; sobre o escore do 

tempo de interferência, com F(2,119) = 0,93 e p = 0,395 e sobre o tempo de reação do escore 

de interferência, com F(2,119) = 0,09 e p = 0,906. Assim, apesar das considerações descritas 

anteriormente a respeito das diferenças de médias entre os grupos serem conforme o esperado 

teoricamente, tais diferenças não se mostraram estatisticamente significativas.  

 

7.1.3   Análises do efeito de nível de inteligência sobre os desempenhos no Teste de 

Fluência Verbal FAS 

 

 De modo a verificar se os grupos com diferentes níveis de inteligência diferiam no 

Teste de Fluência Verbal FAS, foi conduzida Análise de Variância tendo os três grupos como 

fator (inteligência muito superior, inteligência superior e inteligência média) e os 

desempenhos no FAS como variáveis dependentes. Os dados de média, desvio-padrão e 

número de participantes em cada grupo podem ser visualizados Tabela 31.   

 

Tabela 31. Estatísticas descritivas do efeito de grupo (inteligência muito superior, inteligência 
superior e inteligência média) sobre o desempenho no Teste de Fluência Verbal FAS.  

 Grupo N Média DP 

Fluência Verbal 
FAS 

Inteligência muito superior 18 47,72 11,97 

Inteligência superior  18 44,50 10,78 

Inteligência média 84 38,86 10,81 

Total 120 41,03 11,42 
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Os resultados da Tabela 31 revelaram um desempenho progressivo em função dos 

grupos no Teste de Fluência Verbal FAS. A pontuação do grupo Inteligência muito superior 

foi maior que a pontuação do grupo Inteligência superior, assim como a pontuação deste 

último foi superior à pontuação do grupo Inteligência média. Desta forma, verificou-se que o 

desempenho seguiu uma trajetória crescente de acordo com a medida da inteligência avaliada 

pelo Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral, ou seja, quanto maior a 

inteligência, melhor o desempenho no FAS.  

Com objetivo de verificar a significância estatística destes achados, foi conduzida 

Análise de Variância entre-sujeitos do efeito de grupo sobre o desempenho no Teste de 

Fluência Verbal FAS, cujos resultados encontram-se na Tabela 32. Os dados da análise de 

comparação de pares de Tukey estão sumariados na Tabela 33. 

 

Tabela 32. Estatísticas descritivas obtidas após ANOVA do efeito de grupo sobre os 
desempenhos no Teste de Fluência Verbal FAS.  

 

  
Soma dos  

quadrados 
GL 

Média dos 

quadrados 
F p 

Fluência Verbal  

FAS 

Entre grupos 1419,47 2 709,73 5,88 0,004 

Intra-grupos 14122,39 117 120,70   

Total 15541,86 119    

 

 

Tabela 33. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o 
desempenho no Teste de Fluência Verbal FAS em função dos grupos.   

 

 Grupo N 
Agrupamento por nível de inteligência 

1 2 

Fluência 
Verbal FAS 

Inteligência média 84 38,86  

Inteligência superior  18 44,50 44,50 

Inteligência muito superior  18  47,72 

p  0,176 0,563 
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Como se pode observar na Tabela 32, a ANOVA revelou efeito significativo de grupo 

sobre o desempenho no Teste de Fluência Verbal FAS, com F(2,119) = 5,88 e p = 0,004. 

Verificou-se por meio da Análise de Tukey, sumariada na Tabela 33, que não há diferenças 

significativas de desempenho entre os grupos Inteligência média e Inteligência superior, assim 

como este último também não se diferenciou do grupo Inteligência muito superior. Vale 

enfatizar, no entanto, que os adolescentes classificados com Inteligência muito superior 

desempenharam-se melhor que os jovens do grupo com Inteligência média.  

 

 
7.1.4 Análises do efeito de nível de inteligência sobre os desempenhos no Teste de Trilhas B 

 

 Com o objetivo de verificar se os grupos com diferentes níveis de inteligência diferiam 

no Teste de Trilhas B, foi conduzida Análise de Variância tendo os três grupos como fator 

(inteligência muito superior, inteligência superior e inteligência média) e os desempenhos 

(sequência, conexão e total) no Teste de Trilhas B como variáveis dependentes. A Tabela 34 

apresenta os dados de média, desvio-padrão e número de participantes em cada grupo.   

 
 
Tabela 34. Estatísticas descritivas dos desempenhos no Teste de Trilhas B (sequências, 
conexões e total) sobre o efeito de grupo (inteligência muito superior, inteligência superior e 
inteligência média). 

 

 Grupo N Média DP 

Trilhas B_sequência 

Inteligência muito superior 18 20,67 4,72 

Inteligência superior 18 20,11 5,18 

Inteligência média 84 18,27 6,13 

Total 120 18,91 5,85 

Trilhas B_conexão 

Inteligência muito superior 18 20,33 4,25 

Inteligência superior 18 20,56 3,36 

Inteligência média 84 18,43 4,70 

Total 120 19,03 4,53 

Trilhas B_total 

Inteligência muito superior 18 41,00 8,81 

Inteligência superior 18 40,67 8,33 

Inteligência média 84 36,70 10,46 

Total 120 37,94 10,05 
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De um modo geral, os resultados da Tabela 34 apresentaram um aumento progressivo 

de desempenho no Teste de Trilhas B em função dos grupos. No escore ‘sequência’, o grupo 

Inteligência muito superior desempenhou-se melhor que o grupo Inteligência superior, assim 

como o desempenho deste foi melhor que o desempenho do grupo Inteligência média. Apesar 

de pouco expressiva, no escore ‘conexão’, houve uma queda na performance do grupo 

Inteligência muito superior em relação ao grupo Inteligência superior. Porém, no escore total, 

a progressão de desempenho em função dos grupos se manteve. A significância estatística 

destes achados foi verificada por meio da Análise de Variância entre-sujeitos do efeito de 

grupo sobre as pontuações nos escores sequência, conexão e total do Teste Trilhas B. A 

Tabela 35 apresenta os resultados da ANOVA e a Tabela 36 os resultados da análise de 

comparação de pares de Tukey.  

 

Tabela 35. Estatísticas descritivas obtidas após ANOVA do efeito de grupo sobre os 
desempenhos no Teste de Trilhas B (sequências, conexões e total).  

  
Soma dos  
quadrados 

GL 
Média dos 
quadrados 

F p 

Trilhas B_sequência 

Entre grupos 115,51 2 57,75 1,70 0,186 

Intra-grupos 3962,48 117 33,86   

Total 4077,99 119    

Trilhas B_conexão 

Entre grupos 102,85 2 51,42 2,57 0,081 

Intra-grupos 2339,01 117 19,99   

Total 2441,86 119    

Trilhas B_total 

Entre grupos 431,03 2 215,51 2,17 0,118 

Intra-grupos 11595,56 117 99,10   

Total 12026,59 119    

 

Tabela 36. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o escore 
‘conexão’ do Teste de Trilhas B em função dos grupos.   

 Grupo N 
Agrupamento por nível 

de inteligência 
1 

Trilhas B_ 
conexão 

Inteligência média 84 18,43 

Inteligência muito superior  18 20,33 

Inteligência superior 18 20,56 

p  0,225 
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A Análise de Variância, sumarizada na Tabela 35, revelou efeito apenas marginal em 

função dos grupos somente sobre o escore ‘conexão’, com F(2,119) = 2,57 e p = 0,081.  De 

acordo com a Tabela 36, as análises de Tukey revelaram que os grupos Inteligência média, 

Inteligência muito superior e Inteligência superior não se diferenciaram estatisticamente entre 

si, demonstrando assim a homogeneidade dos três grupos no escore ‘conexão’ do Teste de 

Trilhas B.  

 

 

7.1.5  Análises do efeito de nível de inteligência sobre os desempenhos no Teste de 

Vocabulário por Imagens Peabody 

 
 

Para verificar se os grupos com diferentes níveis de inteligência diferiam no Teste de 

Vocabulário por Imagens Peabody, foi conduzida Análise de Variância tendo os três grupos 

como fator (inteligência muito superior, inteligência superior e inteligência média) e o 

desempenho no Teste de Vocabulário por Imagens Peabody como variável dependente. A 

Tabela 37 apresenta os dados de média, desvio-padrão e número de participantes em cada 

grupo.   

 

Tabela 37. Estatísticas descritivas dos desempenhos no Teste de Vocabulário por Imagens 
Peabody sobre o efeito de grupo (inteligência muito superior, inteligência superior e 
inteligência média). 

 

 Grupo N Média DP 

Peabody 

Inteligência muito superior 18 117,78 2,81 

Inteligência superior 18 117,00 4,00 

Inteligência média 84 113,28 6,30 

Total 120 114,53 5,89 

 

Dos dados apresentados na Tabela 37 pôde-se verificar um desempenho progressivo e 

sistemático em função dos grupos no Teste de Vocabulário por Imagens Peabody. A 

pontuação do grupo Inteligência muito superior foi um pouco maior que a pontuação do grupo 

Inteligência superior, assim como a pontuação deste último foi superior à pontuação do grupo 

Inteligência média. De posse destes resultados, é possível inferir quanto maior a inteligência, 
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medida pelo Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral, mais desenvolvido é o 

vocabulário.  

Com intuito de verificar a significância estatística destes achados, foi conduzida 

Análise de Variância entre-sujeitos do efeito de grupo sobre os desempenhos no Teste de 

Vocabulário por Imagens Peabody, cujos resultados encontram-se na Tabela 38. Os dados da 

análise de comparação de pares de Tukey estão sumarizados na Tabela 39. 

 

 
Tabela 38. Estatísticas descritivas obtidas após ANOVA do efeito de grupo sobre os 
desempenhos no Teste de Vocabulário por Imagens Peabody. 

 

  
Soma dos  

quadrados 
GL 

Média dos 

quadrados 
F p 

Peabody 

Entre grupos 452,15 2 226,08 6,96 0,001 

Intra-grupos 3795,43 117 32,44   

Total 4247,59 119    

 
 

Tabela 39. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o 
desempenho no Teste de Vocabulário por Imagens Peabody em função dos grupos.   

 

 Grupo N 
Agrupamento por nível de inteligência 

1 2 

Peabody 

Inteligência média 84 113,18  

Inteligência superior 18 117,00 117,00 

Inteligência muito superior  18  117,78 

p  0,054 0,882 

 

Como se pode observar na Tabela 38, a ANOVA revelou efeito significativo de grupo 

sobre o desempenho no Teste de Vocabulário por Imagens Peabody, com F(2,119) = 6,96 e p 

= 0,001. Verificou-se por meio da Análise de Tukey, sumarizada na Tabela 39, que não há 

diferenças significativas de desempenho entre os grupos Inteligência média e Inteligência 

superior, assim como este último também não se diferenciou do grupo Inteligência muito 

superior. Porém, o grupo Inteligência muito superior apresentou melhor desempenho quando 

comparado com o grupo Inteligência média.   
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7.1.6  Análises do efeito de nível de inteligência sobre os desempenhos no Teste de 

Repetição de Palavras e Pseudopalavras 

 
 
 De modo a verificar se os grupos com diferentes níveis de inteligência diferiam no 

Teste de Repetição de Palavras e Pseudopalavras, foi conduzida Análise de Variância tendo 

os três grupos como fator (inteligência muito superior, inteligência superior e inteligência 

média) e os desempenhos no Teste de Repetição de Palavras e Pseudopalavras como variáveis 

dependentes. Os dados de média, desvio-padrão e número de participantes em cada grupo 

podem ser visualizados Tabela 40.   

 

Tabela 40. Estatísticas descritivas dos desempenhos no Teste de Repetição de Palavras e 
Pseudopalavras sobre o efeito de grupo (inteligência muito superior, inteligência superior e 
inteligência média). 

 

 Grupo N Média DP 

Repetição_Palavras 

Inteligência muito superior 18 7,61 1,37 

Inteligência superior 18 7,28 1,32 

Inteligência média 84 7,11 1,38 

Total 120 7,21 1,37 

Repetição_ 

Pseudopalavras 

Inteligência muito superior 18 4,72 1,48 

Inteligência superior 18 4,94 1,30 

Inteligência média 84 4,37 1,20 

Total 120 4,51 1,27 

Repetição_total 

Inteligência muito superior 18 12,33 2,63 

Inteligência superior 18 12,22 2,43 

Inteligência média 84 11,48 2,20 

Total 120 11,72 2,31 

 

Verificou-se na Tabela 40 um aumento progressivo de desempenho no Teste de 

Repetição de Palavras e Pseudopalavras em função dos grupos. No escore ‘repetição de 

palavras’, o grupo Inteligência muito superior desempenhou-se melhor que o grupo 

Inteligência superior, assim como o desempenho deste foi melhor que o desempenho do grupo 

Inteligência média. No escore ‘repetição de pseudopalavras’, o grupo Inteligência muito 

superior apresentou um declive no desempenho quando comparado com o grupo Inteligência 



97 

 

superior. Contudo, na pontuação total, a progressão de desempenho em função dos grupos se 

manteve. A significância estatística destes achados foi verificada por meio da Análise de 

Variância entre-sujeitos do efeito de grupo sobre as pontuações nos escores repetição de 

palavras, pseudopalavras e total do Teste de Repetição de Palavras e Pseudopalavras. Esses 

resultados são sumarizados na Tabela 41.  

 

Tabela 41. Estatísticas descritivas obtidas após ANOVA do efeito de grupo sobre os 
desempenhos no Teste de Repetição de Palavras e Pseudopalavras. 

  
Soma dos  

quadrados 
GL 

Média dos 

quadrados 
F p 

Repetição_Palavras 

Entre grupos 3,86 2 1,934 1,03 0,357 

Intra-grupos 217,92 117 1,863   

Total 221,79 119    

 

Repetição_ 

Pseudopalavras 

Entre grupos 5,60 2 2,801 1,77 0,174 

Intra-grupos 184,36 117 1,576   

Total 189,96 119    

 

Repetição_total 

Entre grupos 15,82 2 7,913 1,51 0,225 

Intra-grupos 612,09 117 5,232   

Total 627,92 119    

 

De acordo com a Tabela 41, a ANOVA não revelou efeito significativo de grupo sobre 

o escore ‘repetição de palavras’, com F(2,119) = 1,03 e p = 0,357; sobre o escore ‘repetição 

de pseudopalavras’, com F(2,119) = 1,77 e p = 0,174 e sobre a pontuação total, com F(2,119) 

= 1,51 e p = 0,225. No entanto, mesmo e efeito não sendo significativo, o grupo Inteligência 

muito superior apresentou melhor desempenho quando comparado com o grupo Inteligência 

superior e Inteligência média em memória de curto prazo, em termos de escores médios.  

 

 
7.1.7    Análises do efeito de nível de inteligência sobre os desempenhos no Teste Figuras 

Complexas de Rey 

 

 Objetivando analisar se os grupos com diferentes níveis de inteligência diferiam no 

Teste de Figuras Complexas de Rey, foi conduzida Análise de Variância tendo os três grupos 

como fator (inteligência muito superior, inteligência superior e inteligência média). Como 



98 

 

variáveis dependentes foram incluídas as pontuações no Teste Figuras Complexas de Rey, 

mais especificamente os acertos e os tempos de execução da ‘cópia’ e da ‘memória’. Os dados 

de média, desvio-padrão e número de participantes em cada grupo podem ser visualizados 

Tabela 42.   

 

Tabela 42. Estatísticas descritivas dos desempenhos no Teste Figuras Complexas de Rey 
sobre o efeito de grupo (inteligência muito superior, inteligência superior e inteligência 
média). 

 

 Grupo N Média DP 

Rey Cópia_ 

acertos 

Inteligência muito superior 18 47,22 13,08 

Inteligência superior 18 38,33 15,90 

Inteligência média 84 37,26 13,03 

Total 120 38,94 13,85 

Rey Cópia_ 

tempo de execução 

Inteligência muito superior 18 51,94 29,26 

Inteligência superior 18 56,67 30,67 

Inteligência média 84 54,51 29,01 

Total 120 54,45 29,08 

Rey Memória_ 

acertos 

Inteligência muito superior 18 74,72 20,61 

Inteligência superior 18 65,56 28,17 

Inteligência média 84 57,87 26,44 

Total 120 61,61 26,45 

Rey Memória_ 

tempo de execução 

Inteligência muito superior 18 45,28 22,91 

Inteligência superior 18 43,89 25,29 

Inteligência média 84 47,87 25,64 

Total 120 46,86 25,03 

 

De um modo geral, os resultados da Tabela 42 apresentaram um aumento progressivo 

de desempenho no Teste Figuras Complexas de Rey em função dos grupos. No escore 

‘cópia’, o grupo Inteligência muito superior desempenhou-se melhor que o grupo Inteligência 

superior, e este, por sua vez, apresentou melhor desempenho que o grupo Inteligência média. 

Com relação ao tempo de execução da cópia, o grupo Inteligência média apresentou melhor 

desempenho quando comparado com o grupo Inteligência superior, uma vez que o seu tempo 

de execução da tarefa foi menor.  
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No escore ‘memória’, o grupo Inteligência muito superior apresentou melhor 

desempenho que o grupo Inteligência superior, assim como este se desempenhou melhor que 

o grupo Inteligência média. No que toca ao tempo de execução da memória, o grupo 

Inteligência superior apresentou melhor desempenho quando comparado com o grupo 

Inteligência muito superior, à medida que o seu tempo de execução foi menor para realizar a 

tarefa. A significância estatística destes achados foi verificada por meio da Análise de 

Variância entre-sujeitos do efeito de grupo sobre as pontuações no Teste Figuras Complexas 

de Rey. A Tabela 43 apresenta os resultados da ANOVA e as Tabelas 44 e 45 os resultados da 

análise de comparação de pares de Tukey.  

 

 

Tabela 43. Estatísticas descritivas obtidas após ANOVA do efeito de grupo sobre os 
desempenhos no Teste Figuras Complexas de Rey. 
 

  
Soma dos  

quadrados 
GL 

Média dos 

quadrados 
F p 

Rey Cópia_ 

acertos 

Entre grupos 1428,97 2 714,48 3,95 0,022 

Intra-grupos 21135,81 117 180,64   

Total 22564,79 119    

 

Rey Cópia_ 

tempo de execução 

Entre grupos 212,84 2 106,42 0,12 0,883 

Intra-grupos 100006,94 117 854,76   

Total 100219,79 119    

 

Rey Memória_ 

acertos 

Entre grupos 5169,83 2 2584,91 3,74 0,026 

Intra-grupos 80663,29 117 689,43   

Total 85833,12 119    

Rey Memória_ 

tempo de execução 

Entre grupos 286,91 2 143,45 0,22 0,798 

Intra-grupos 73052,91 115 635,24   

Total 73339,83 117    
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Tabela 44. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o escore 
‘cópia’ no Teste Figuras Complexas de Rey em função dos grupos.   

 

 Grupo N 
Agrupamento por nível de inteligência 

1 2 

Rey Cópia_ 

acertos 

Inteligência média 84 37,44  

Inteligência superior  18 38,33 38,33 

Inteligência muito superior  18  47,22 

p  0,971 0,058 

 

 

Tabela 45. Resultados da análise de comparação de pares de Tukey obtidos para o escore 
‘memória’ no Teste Figuras Complexas de Rey em função dos grupos.   

 

 Grupo N 

Agrupamento por nível 
de inteligência 

1 

Rey Memória_ 

acertos 

Inteligência média 84 56,90 

Inteligência superior 18 65,56 

Inteligência muito superior 18 74,72 

p  0,051 

 

 

Conforme observado na Tabela 43, a ANOVA revelou efeito significativo de grupo 

sobre o escore ‘cópia’, com F(2,119) = 3,95 e p = 0,022 e sobre o escore ‘memória’, com 

F(2,119) = 3,74 e p = 0,026 do Teste Figuras Complexas de Rey. No que tange ao escore 

‘cópia’, verificou-se por meio da Análise de Tukey, sumarizada na Tabela 44, que não há 

diferenças significativas de desempenho entre os grupos Inteligência média e Inteligência 

superior, assim como este último também não se diferenciou do grupo Inteligência muito 

superior, mas o grupo Inteligência muito superior apresentou melhor desempenho quando 

comparado com o grupo de Inteligência média. Vale destacar, no entanto, que os três grupos 

não se diferenciaram entre si no escore ‘memória’ conforme observado na Tabela 45. 
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7.1.8   Discussão dos resultados das análises do efeito de nível de inteligência sobre os 

desempenhos nos instrumentos 

 
 

Sumariando as análises anteriormente apresentadas, evidenciou-se que houve efeito do 

nível de inteligência sobre os desempenhos em quatro dos seis instrumentos aplicados, sendo 

dois testes de funções executivas (Teste de Fluência Verbal FAS e Teste de Trilhas B, sendo 

que nesse o efeito foi marginal), e dois testes de funções não-executivas (Teste de 

Vocabulário por Imagens Peabody e duas medidas do Teste Figuras Complexas de Rey). 

Porém, de modo geral, todas as medidas empregadas figuraram uma tendência progressiva de 

desempenho consoante ao aumento de inteligência, entre grupo Inteligência média, 

Inteligência superior e Inteligência muito superior, mesmo nos casos em que tais diferenças 

não foram significativas. Sendo assim, os achados permitiram inferir que, quanto maior a 

inteligência medida pelo Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral, melhor tendeu 

a ser o desempenho na maioria dos instrumentos.  

Pensando na divisão dos grupos com níveis de inteligência delimitados a partir de um 

teste de inteligência geral, com maior demanda da inteligência fluida, os resultados dos 

desempenhos nos testes de funções executivas, por exemplo, encontraram respaldos na 

asserção de McGrew e Flanagan (1998) de que a inteligência fluida (Gf) é relacionada às 

funções executivas. De fato, o grupo Inteligência muito superior apresentou melhor 

desempenho nas habilidades de fluência verbal e, marginalmente, em flexibilidade cognitiva 

quando comparado com o grupo Inteligência superior e Inteligência média. Além disso, em 

atenção seletiva, apesar de não ser significativa, houve tendência a melhor desempenho com o 

aumento da inteligência.  

Tais constatações também estão em consonância com os achados prévios de Geake 

(2004), em que maior atividade do córtex pré-frontal foi observada em jovens com 

inteligência acima da média, atividade essa que tem sido relacionada ao controle voluntário da 

atenção, planejamento, autocontrole e tomada de decisões. Ainda, segundo o mesmo autor, 

correlatos neuroanatômicos da inteligência têm sido relatados, incluindo diferenças na 

densidade tanto da substância branca quanto cinzenta entre indivíduos com alto e médio QI.  

Observou-se maior diferenciação entre os grupos na habilidade de fluência verbal, 

avaliada pelo Teste de Fluência Verbal FAS, com um desempenho progressivo em função do 

nível de inteligência dos grupos. A análise de comparação de pares de Tukey, por sua vez, 

evidenciou diferenças significativas de desempenho entre o grupo Inteligência muito superior 
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e Inteligência média. Assim, o desempenho seguiu uma trajetória crescente de acordo com a 

medida da inteligência avaliada pelo Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral. 

De acordo Lezak e colaboradores (2004) e Malloy-Diniz e colaboradores (2008), a fluência 

verbal pode sofrer forte influência da inteligência geral, do vocabulário e de outras funções 

executivas, como atenção, memória de trabalho, controle inibitório, flexibilidade e 

automonitoramento.  

Seguindo essa mesma linha de raciocínio de Lezak e colaboradores (2004) e Malloy-

Diniz e colaboradores (2008), os grupos Inteligência muito superior, Inteligência superior e 

Inteligência média também apresentaram diferenças marginalmente significativas em relação 

à flexibilidade cognitiva, medida pelo Teste de Trilhas B. No que se refere às médias no teste 

de flexibilidade cognitiva, somente no escore ‘conexão’ o grupo Inteligência superior 

apresentou melhor desempenho que o grupo Inteligência muito superior, porém, após análise 

de comparação de pares de Tukey, verificou-se que essa diferença não foi estatisticamente 

significativa. Por outro lado, no escore ‘sequência’, visto que é a medida mais específica de 

flexibilidade cognitiva, o grupo Inteligência muito superior desempenhou-se melhor que o 

grupo Inteligência superior e Inteligência média, apesar dessa diferença ser apenas 

marginalmente significativa.  

Nesse sentido, além da flexibilidade cognitiva ser uma habilidade participante e 

fundamental ao funcionamento executivo, os resultados dos desempenhos progressivos dos 

participantes podem ser novamente relacionados à asserção de Geake (2008), de que os 

jovens com inteligência superior possuem maior espessura cortical no córtex pré-frontal, 

região essa que suporta as operações das funções executivas (GAZZANIGA et al., 2002; GIL, 

2002). Ainda, o desempenho do grupo Inteligência muito superior no Teste de Fluência 

Verbal FAS e no Teste de Trilhas B em comparação ao grupo com Inteligência média 

encontrou respaldo nos estudos revisados por Lezak e colaboradores (2004), os quais 

enfatizam que a capacidade de produzir várias e diferentes idéias, fundamental às tarefas de 

fluência, caracterizam o chamado pensamento divergente, o qual se assemelha à flexibilidade 

cognitiva.  

No Teste de Stroop Computadorizado, utilizado para avaliar a atenção seletiva, em 

concordância com a asserção de Lezak e colaboradores (2004) quanto à importância da 

utilidade de medidas de tempo de reação no estudo dos processos cognitivos, foi computado o 

tempo de reação que cada participante levou para resolver a tarefa, possibilitando identificar 

com mais acurácia diferenças de desempenhos em função do nível de inteligência. Nesse 

sentido, verificou-se, em termos de estatísticas descritivas, um aumento progressivo nos 
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desempenhos entre os grupos Inteligência média, Inteligência superior e Inteligência muito 

superior, assim como o escore de interferência dos grupos Inteligência muito superior e 

Inteligência superior foi menor que o escore de interferência do grupo Inteligência média. 

Porém tais resultados não foram significativos estatisticamente.  

Apesar dessa ausência de efeito significativo, é interessante discutir a tendência que 

foi observada de diminuição do efeito de interferência com o aumento da inteligência. Pode-

se supor que há uma tendência de que os jovens classificados com Inteligência muito superior 

e superior lidam melhor com a situação de interferência, uma vez que parecem menos 

suscetíveis a ela do que os adolescentes classificados com Inteligência média, cujo efeito de 

interferência foi maior. Mesmo essa inferência carecer de evidências robustas, por não ter 

havido significância estatística, tal arrazoado encontra algum subsídio na investigação de 

Deary et al. (2001, apud ALMEIDA, 2005), em que sujeitos mais hábeis do ponto de vista 

cognitivo realizam tarefas de uma forma mais rápida e eficiente. Ainda, níveis superiores de 

inteligência podem tornar o sujeito mais hábil no uso de estratégias eficazes para lidar 

concomitantemente com maiores quantidades de informação e com o seu processamento 

(FINK; NEUBAUER, 2005; MILLER; VERNON, 1992; NECKA, 1992). Estudos futuros, 

com maior número de sujeitos em cada grupo de nível de inteligência, podem ser conduzidos 

para tentar esclarecer esse ponto.  

Em relação às funções não-executivas, também se observou que, dos três testes 

aplicados, houve diferenças em dois deles entre os grupos com diferentes níveis de 

inteligência. Em relação ao vocabulário, avaliado pelo Teste de Vocabulário por Imagens 

Peabody, houve efeito significativo de grupo. Verificou-se, por meio da análise de 

comparação de pares de Tukey, que houve diferença significativa de desempenho entre o 

grupo Inteligência muito superior e Inteligência média, sendo que este último apresentou 

desempenho inferior com relação ao primeiro. Esses achados encontraram algumas evidências 

nos estudos de Lezak e colaboradores (2004) e Malloy-Diniz e colaboradores (2008), no que 

se refere à influência da inteligência geral no desempenho do vocabulário, uma vez que os 

desempenhos nesta função seguiu uma trajetória crescente de acordo o Teste Matrizes 

Progressivas de Raven – Escala Geral. 

Atinente à memória fonológica de curto prazo, avaliada pelo Teste de Repetição de 

Palavras e Pseudopalavras, houve aumento progressivo de desempenho médio em função dos 

grupos Inteligência média, Inteligência superior e Inteligência muito superior, mas tais 

diferenças não foram significativas. Tal progressão, apesar de não significativa, seria esperada 

a partir da literatura, como no estudo de Gathercole, Willis, Emslie e Baddeley (1992) que, ao 
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avaliarem uma possível associação entre memória fonológica de curto prazo, vocabulário e 

inteligência não-verbal, encontraram desempenhos similares nas três medidas, ou seja, os 

participantes que tiverem bom desempenho no teste de inteligência não-verbal, por exemplo, 

também apresentaram desempenho satisfatório em memória fonológica de curto prazo e 

vocabulário. Além disso, revelaram que as habilidades de memória fonológica de curto prazo, 

exerceram influência direta na aquisição do vocabulário. Ferracini (2005) também encontrou 

relações significativas de desempenho entre o Teste de Repetição de Palavras e 

Pseudopalavras e o Teste de Vocabulário por Imagens Peabody.  

No que tange ao processamento visoespacial, mensurado pelo do Teste Figuras 

Complexas de Rey, os resultados apresentaram aumento progressivo de desempenho em 

função dos grupos Inteligência média, Inteligência superior e Inteligência muito superior. 

Mais especificamente, as análises de comparação de pares de Tukey revelaram diferenças 

significativas de desempenho nas medidas ‘acertos em cópia’ e ‘acertos em memória’ entre o 

grupo Inteligência muito superior e o grupo Inteligência média, sendo que este último 

apresentou desempenho inferior quando comparado com o grupo Inteligência muito superior. 

Esses resultados encontraram respaldos na investigação de Garderen (2006), que avaliou o 

desempenho de alunos com dificuldades de aprendizagem, desempenho médio e talentoso na 

habilidade de visualização espacial. Os participantes foram agrupados de acordo com a 

pontuação na Escala de Inteligência Wechsler revisada para crianças (WISC-R) e os achados 

revelaram, por meio da prova de Tukey, diferenças significativas de desempenho em função 

do grupo, ou seja, os alunos talentosos apresentaram maior habilidade de visualização 

espacial quando comparados com os alunos com dificuldades de aprendizagem e desempenho 

médio. 

Sumariando esses resultados, este tópico procurou investigar as diferenças de 

desempenho entre os grupos com diferentes níveis de inteligência (muito superior, superior e 

média) nas funções executivas (atenção seletiva, fluência verbal, flexibilidade cognitiva) e 

não-executivas (vocabulário, memória fonológica de curto prazo, processamento 

visoespacial). De forma geral, todas as habilidades apresentaram tendência de aumento 

progressivo de desempenho em função dos grupos, sendo que em quatro, dos seis testes 

aplicados, houve efeito significativo do nível de inteligência. Destaca-se que, nos resultados 

aqui obtidos, não se configurou diferença no padrão de resultados entre os testes de funções 

executivas e os de funções não-executivas, isto é, para cada conjunto de testes, em dois, 

dentre os três, houve efeito de grupo, sugerindo que os adolescentes, agrupados por nível de 

inteligência no Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral, diferem entre si tanto 
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em funções executivas quando em funções não-executivas. É importante que novos estudos 

sejam desenvolvidos com o objetivo de ampliar estes achados, com amostras maiores e mais 

representativas. Vale enfatizar, ainda, a relevância da aplicabilidade de outros instrumentos, 

pois é possível os testes aqui empregados tenham sido demasiadamente fáceis para a amostra 

de adolescentes, como por exemplo o Teste de Stroop Computadorizado, em que houve efeito 

de teto em acertos, ou mesmo o Teste de Trilhas B.  

Dando continuidade às análises desse estudo, a seguir apresentam-se as análises 

descritivas dos desempenhos nos instrumentos em função do gênero.  

 
 

 

7.2   Análises do efeito de gênero sobre os desempenhos nos instrumentos 

 

Para atender ao segundo objetivo específico de investigar, exploratoriamente, as 

diferenças de média entre sexo (feminino e masculino) em relação às funções executivas, não-

executivas e inteligência, foram conduzidas análises de variância do efeito de gênero sobre os 

desempenhos nos instrumentos.   

Inicialmente, verificaram-se as diferenças de média sobre o percentil no Teste 

Matrizes Progressivas de Raven – Escala geral por meio do Teste t de Student tendo o gênero 

como fator. A Tabela 46 apresenta as estatísticas descritivas e a Tabela 47 os resultados do 

Teste t de Student dos desempenhos em função do sexo.  

 

 

Tabela 46. Estatísticas descritivas dos desempenhos no Teste Matrizes Progressivas de Raven 
– Escala Geral em função do sexo.  

 

 Sexo N Média DP 

Raven_Escala Geral 

Feminino 82 54,33 22,27 

Masculino 38 65,84 24,03 

Total 120 57,97 23,37 
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Tabela 47. Teste t de Student em função do sexo sobre os desempenhos no Teste Matrizes 
Progressivas de Raven – Escala Geral.   

 

 
Médias t GL p 

Diferença 

média 

Erro-
padrão 

Raven_ 

Escala Geral 

Feminino 54,33 
-2,57 118 0,011 -11,51 4,48 

Masculino 65,84 

 

As análises descritivas mostraram que houve efeito significativo de gênero, sendo que 

os homens apresentaram desempenho superior ao das mulheres. Assumindo que tal diferença 

não seria esperada e, portanto, foi uma característica específica desta amostra, optou-se por 

conduzir Análises de Covariância (ANCOVA) do efeito de gênero controlando o percentil no 

Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral. Desta forma, a seção subsequente 

discorre acerca das análises descritivas do efeito de gênero sobre os desempenhos na Escala 

de Inteligência Wechsler para Crianças, no Teste de Stroop Computadorizado, no Teste de 

Fluência Verbal FAS, no Teste de Trilhas B, no Teste de Vocabulário por Imagens Peabody, 

no Teste de Repetição de Palavras e Pseudopalavras e no Teste Figuras Complexas de Rey. 

Seguindo a mesma linha do tópico anterior, as análises são apresentadas separadamente, 

estruturadas por teste. Ao final, há uma breve discussão sobre estes achados. 

 

 

7.2.1   Análises do efeito de gênero sobre o desempenho na Escala de Inteligência Wechsler 

para Crianças  

 

Inicialmente, foi conduzida Análise de Covariância tendo o gênero como fator 

(feminino e masculino), o percentil no Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral 

como covariante e as medidas no WISC-III como variáveis dependentes. A Tabela 48 sumaria 

as estatísticas descritivas corrigidas pela ANCOVA das pontuações ponderadas nos subtestes 

do WISC-III e a Tabela 49 as estatísticas descritivas em função do sexo.   
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Tabela 48. Estatísticas descritivas corrigidas pela ANCOVA em função do sexo sobre os 
desempenhos nos subtestes do WISC-III. 

 

 Sexo N Média Erro-padrão 

Informação 
Feminino 82 14,52 0,24 

Masculino 38 15,42 0,36 

Semelhanças 
Feminino 82 11,29 0,28 

Masculino 38 12,03 0,42 

Vocabulário 
Feminino 82 14,42 0,23 

Masculino 38 13,40 0,34 

Compreensão 
Feminino 82 11,21 0,21 

Masculino 38 11,04 0,32 

Completar Figuras 
Feminino 82 13,88 0,22 

Masculino 38 14,38 0,32 

Arranjo de Figuras 
Feminino 82 13,34 0,26 

Masculino 38 13,28 0,39 

Cubos 
Feminino 82 12,62 0,22 

Masculino 38 13,41 0,33 

Armar Objetos 
Feminino 82 12,25 0,19 

Masculino 38 12,52 0,29 

 

Tabela 49. Estatísticas obtidas após ANCOVA em função do sexo sobre os desempenhos nos 
subtestes do WISC-III. 

 

 
Soma dos  

quadrados 
GL 

Média dos 

quadrados 
F p 

Informação 20,12 1 20,12 4,16 0,044 

Semelhanças 13,55 1 13,55 2,02 0,158 

Vocabulário 25,12 1 25,12 5,87 0,017 

Compreensão 0,65 1 0,65 0,17 0,678 

Completar Figuras 6,11 1 6,11 1,56 0,213 

Arranjo de Figuras 0,09 1 0,09 0,01 0,899 

Cubos 15,13 1 15,13 3,77 0,054 

Armar Objetos 1,71 1 1,71 0,53 0,465 
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De acordo com a Tabela 48, os homens tiveram desempenho superior ao das mulheres 

nos subtestes Informação, Semelhanças, Completar Figuras, Cubos e Armar Objetos. Por 

outro lado, as mulheres desempenharam-se melhor que os homens somente nos subtestes 

Vocabulário, Compreensão e Arranjo de Figuras. A Tabela 49 apresenta a significância 

estatística destes achados.  

A ANCOVA revelou efeito significativo de gênero sobre os subtestes Informação, 

com F(1,120) = 4,16 e p = 0,044, Vocabulário, com F(1,120) = 5,87 e p = 0,017 e Cubos, 

com F(1,120) = 3,77 e p = 0,054. Desta forma, as mulheres desempenharam-se melhor que 

homens no subteste Vocabulário e os homens, por sua vez, apresentaram desempenho 

superior que as mulheres no subteste Informação e, marginalmente no subteste Cubos.  

Os resultados da Análise de Covariância relacionados à pontuação total na Escala de 

Compreensão Verbal e de Organização Perceptual e ao QI de Compreensão Verbal e de 

Organização Perceptual encontram-se na Tabela 50 e as estatísticas descritivas na Tabela 51.  

 

 

Tabela 50. Estatísticas descritivas corrigidas pela ANCOVA em função do sexo sobre a 
pontuação ponderada da Escala de Compreensão Verbal e de Organização Perceptual e do QI 
de Compreensão Verbal e de Organização Perceptual. 

 

 Sexo N Média Erro-padrão 

Escala de  

Compreensão Verbal 

Feminino 82 51,44 0,51 

Masculino 38 51,91 0,76 

Escala de Organização 
Perceptual 

Feminino 82 52,11 0,62 

Masculino 38 53,59 0,92 

QI/Compreensão  

Verbal 

Feminino 82 116,59 0,79 

Masculino 38 117,34 1,17 

QI/Organização 
Perceptual 

Feminino 82 119,01 1,02 

Masculino 38 121,38 1,51 
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Tabela 51. Estatísticas obtidas após ANCOVA em função do sexo sobre a pontuação 
ponderada da Escala de Compreensão Verbal e de Organização Perceptual e do QI de 
Compreensão Verbal e de Organização Perceptual. 

 

 
 

Soma dos  

quadrados 
GL 

Média dos 

quadrados 
F p 

Escala de Compreensão Verbal 5,51 1 5,51 0,25 0,614 

Escala de Organização Perceptual 54,32 1 54,32 1,72 0,191 

QI/Compreensão Verbal 13,72 1 13,72 0,27 0,604 

QI/Organização Perceptual 138,62 1 138,62 1,65 0,201 

 

 

Verificou-se na Tabela 50 que os homens tiveram desempenho superior ao das 

mulheres tanto na pontuação total da Escala de Compreensão Verbal e de Organização 

Perceptual, quanto ao QI de Compreensão Verbal e de Organização Perceptual. De posse 

destes achados, ao investigar a significância estatística destas achados, verificou-se por meio 

da Tabela 51 que não houve efeito significativo de gênero sobre as Escala de Compreensão 

Verbal e de Organização Perceptual ou sobre o QI de Compreensão Verbal e de Organização 

Perceptual.  

 

 

7.2.2 Análises do efeito de gênero sobre o desempenho no Teste de Stroop 

Computadorizado 

 

Inicialmente, foi conduzida Análise de Covariância tendo o gênero como fator 

(feminino e masculino), o percentil no Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral 

como covariante os desempenhos e tempos de reação na parte 3 do Teste de Stroop 

Computadorizado, acrescidas dos efeitos de interferência tanto do escore, quanto do tempo de 

reação como variáveis dependentes. A Tabela 52 sumaria as estatísticas descritivas corrigidas 

pela ANCOVA e a Tabela 53 as estatísticas descritivas em função do sexo.   
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Tabela 52. Estatísticas descritivas corrigidas pela ANCOVA em função do sexo sobre os 
desempenhos e tempos de reação na parte 3 do Teste de Stroop Computadorizado. 
 
 

 Sexo N Média Erro-padrão 

Stroop 3_acertos 
Feminino 82 0,96 0,00 

Masculino 38 0,95 0,00 

Stroop 3_tempo de reação 
Feminino 82 0,80 0,03 

Masculino 38 0,72 0,04 

Stroop Interferência_ 

acertos 

Feminino 82 -0,02 0,00 

Masculino 38 -0,03 0,00 

Stroop Interferência_ 

tempo de reação 

Feminino 82 0,36 0,03 

Masculino 38 0,21 0,05 

 

 
 
Tabela 53. Estatísticas obtidas após ANCOVA em função do sexo sobre os desempenhos e 
tempos de reação na parte 3 do Teste de Stroop Computadorizado. 

 

 
 

Soma dos  

quadrados 
GL 

Média dos 

quadrados 
F p 

Stroop 3_acertos 0,00 1 0,00 0,72 0,396 

Stroop 3_tempo de reação 0,14 1 0,14 1,86 0,174 

Stroop Interferência_acertos 0,00 1 0,00 0,33 0,564 

Stroop Interferência_tempo de reação 0,57 1 0,57 5,04 0,027 

 

De acordo com a Tabela 52, em termos de desempenho médio, as mulheres tiveram 

maior tempo de reação na parte 3 e na interferência do Teste de Stroop Computadorizado, 

tanto em termos de acertos quanto no tempo de reação. A significância estatística destes 

achados pode ser visualizada na Tabela 53. A ANCOVA revelou efeito significativo de 

gênero somente sobre o efeito de interferência no tempo de reação, com F(1,120) = 5,04 e p = 

0,027, sugerindo que as mulheres foram mais afetadas pela situação de interferência do que os 

homens. 
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7.2.3    Análises do efeito de gênero sobre o desempenho no Teste de Fluência Verbal FAS 

 

Inicialmente, foi conduzida Análise de Covariância tendo o gênero como fator 

(feminino e masculino), o percentil no Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral 

como covariante os desempenhos no Teste de Fluência Verbal FAS como variáveis 

dependentes. A Tabela 54 sumaria as estatísticas descritivas corrigidas pela ANCOVA e a 

Tabela 55 as estatísticas descritivas em função do sexo.   

 
 
Tabela 54. Estatísticas descritivas corrigidas pela ANCOVA em função do sexo sobre os 
desempenhos no Teste de Fluência Verbal FAS. 
 
 

 Sexo N Média Erro-padrão 

Fluência Verbal 

FAS 

Feminino 82 40,88 1,22 

Masculino 38 41,35 1,81 

 

 

Tabela 55. Estatísticas obtidas após ANCOVA em função do sexo sobre os desempenhos no 
Teste de Fluência Verbal FAS. 

 

 
Soma dos  

quadrados 
GL 

Média dos 

quadrados 
F p 

Fluência Verbal  

FAS 
5,41 1 5,41 0,04 0,832 

 

 

Verificou-se na Tabela 54 que os homens apresentaram desempenho superior ao das 

mulheres no Teste de Fluência Verbal FAS. No entanto, ao analisar a significância estatística 

deste achado na Tabela 55, conclui-se que essa diferença de desempenho em função do 

gênero não foi significativa.  
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7.2.4    Análises do efeito de gênero sobre o desempenho no Teste de Trilhas B 

 

Foi conduzida Análise de Covariância tendo o gênero como fator (feminino e 

masculino), o percentil no Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral como 

covariante e os desempenhos em sequência no Teste de Trilhas B como variável dependente. 

Nessa análise foi usado apenas o escore em sequência, e não os escores em conexão e total, 

visto que sequência é a medida mais específica de flexibilidade cognitiva, habilidade das 

funções executivas que esse teste se propõe a avaliar no presente estudo. A Tabela 56 sumaria 

as estatísticas descritivas corrigidas pela ANCOVA e a Tabela 57 as estatísticas descritivas 

em função do sexo.   

 

Tabela 56. Estatísticas descritivas corrigidas pela ANCOVA em função do sexo sobre os 
desempenhos em sequência no Teste de Trilhas B. 

 

 Sexo N Média Erro-padrão 

Trilhas B_sequência 
Feminino 82 19,12 0,63 

Masculino 38 18,44 0,93 

 

 
 
Tabela 57. Estatísticas obtidas após ANCOVA em função do sexo sobre os desempenhos em 
sequência no Teste de Trilhas B. 
 
 

 
 

Soma dos  

quadrados 
GL 

Média dos 

quadrados 
F p 

Trilhas B_sequência 11,25 1 11,25 0,35 
 

0,554 
 

  

 

Verificou-se por meio da Tabela 56, que as mulheres apresentaram desempenho 

superior quando comparadas com os homens em flexibilidade cognitiva. Porém, de acordo 

com as estatísticas descritivas sumarizadas na Tabela 57, essa diferença de desempenho em 

entre homens e mulheres na medida ‘sequência’ do Teste de Trilhas B não foi estatisticamente 

significativa. 
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7.2.5   Análises do efeito de gênero sobre o desempenho no Teste de Vocabulário por 

Imagens Peabody 

 

Foi conduzida Análise de Covariância tendo o gênero como fator (feminino e 

masculino), o percentil no Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral como 

covariante e os desempenhos no Teste de Vocabulário por Imagens como variáveis 

dependentes. A Tabela 58 sumaria as estatísticas descritivas corrigidas pela ANCOVA e a 

Tabela 59 as estatísticas descritivas em função do sexo.   

 

Tabela 58. Estatísticas descritivas corrigidas pela ANCOVA em função do sexo sobre os 
desempenhos no Teste de Vocabulário por Imagens Peabody. 
 
 

 Sexo N Média Erro-padrão 

Peabody 
Feminino 82 114,16 0,60 

Masculino 38 115,34 0,90 

 

 
 
Tabela 59. Estatísticas obtidas após ANCOVA em função do sexo sobre os desempenhos no 
Teste de Vocabulário por Imagens Peabody. 
 

 
Soma dos  

quadrados 
GL 

Média dos 

quadrados 
F p 

Peabody 33,28 1 33,28 1,14 0,286 

 

De acordo com a Tabela 58, os homens apresentaram desempenho superior quando 

comparados com as mulheres no Teste de Vocabulário por Imagens Peabody. Verificou-se 

por meio das estatísticas descritivas, sumarizadas na Tabela 59, que essa diferença de 

desempenho em vocabulário não foi estatisticamente significativa.  
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7.2.6    Análises do efeito de gênero sobre o desempenho no Teste de Repetição de Palavras 

e Pseudopalavras 

 

Inicialmente, foi conduzida Análise de Covariância tendo o gênero como fator 

(feminino e masculino), o percentil no Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral 

como covariante e os desempenhos no Teste de Repetição de Palavras e Pseudopalavras como 

variáveis dependentes. A Tabela 60 sumaria as estatísticas descritivas corrigidas pela 

ANCOVA e a Tabela 61 as estatísticas descritivas em função do sexo.   

 
Tabela 60. Estatísticas descritivas corrigidas pela ANCOVA em função do sexo sobre os 
desempenhos no Teste de Repetição de Palavras e Pseudopalavras. 
 
 

 Sexo Média Erro-padrão 

Repetição_Palavras 
Feminino 7,09 0,15 

Masculino 7,45 0,23 

Repetição_Pseudopalavras 
Feminino 4,38 0,13 

Masculino 4,80 0,20 

Repetição_total 
Feminino 11,47 0,25 

Masculino 12,25 0,38 

 

Tabela 61. Estatísticas obtidas após ANCOVA em função do sexo sobre os desempenhos no 
Teste de Repetição de Palavras e Pseudopalavras. 

 

 
 

Soma dos  

quadrados 
GL 

Média dos 

quadrados 
F p 

Repetição_Palavras 3,07 1 3,07 1,64 0,202 

Repetição_Pseudopalavras 4,39 1 4,39 2,81 0,096 

Repetição_total 14,39 1 14,39 2,76 0,099 

 
 

De acordo com a Tabela 60, verificou-se que os homens apresentaram desempenho 

superior do que as mulheres nos escores ‘repetição de palavras’, ‘repetição de 

pseudopalavras’ assim como na pontuação total. Porém, de acordo com a ANCOVA 

apresentada na Tabela 61, essa diferença de desempenho no Teste de Repetição de Palavras e 

Pseudopalavras em função do sexo não foi estatisticamente significativa.  
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7.2.7  Análises do efeito de gênero sobre o desempenho no Teste Figuras Complexas de Rey 

 

Inicialmente, foi conduzida Análise de Covariância tendo o gênero como fator 

(feminino e masculino), o percentil no Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral 

como covariante e as pontuações (acertos e tempos de execução da ‘cópia’ e da ‘memória’) no 

Teste Figuras Complexas de Rey como variáveis dependentes. A Tabela 62 sumaria as 

estatísticas descritivas corrigidas pela ANCOVA e a Tabela 63 as estatísticas descritivas em 

função do sexo.  

 

Tabela 62. Estatísticas descritivas corrigidas pela ANCOVA em função do sexo sobre os 
desempenhos no Teste Figuras Complexas de Rey. 

 

 Sexo Média Erro-padrão 

Rey Cópia_ 

acertos 

Feminino 39,57 1,51 

Masculino 37,55 2,26 

Rey Cópia_ 

tempo de execução 

Feminino 54,26 3,27 

Masculino 54,85 4,90 

Rey Memória_ 

acertos 

Feminino 60,77 2,85 

Masculino 63,44 4,27 

Rey Memória_ 

tempo de execução 

Feminino 46,70 2,83 

Masculino 47,21 4,24 

 

 

Tabela 63. Estatísticas obtidas após ANCOVA em função do sexo sobre os desempenhos no 
Teste Figuras Complexas de Rey. 

 

 
Soma dos  

quadrados 
GL 

Média dos 

quadrados 
F p 

Rey Cópia_acertos 97,41 1 97,41 0,53 0,466 

Rey Cópia_tempo de execução 8,17 1 8,17 0,01 0,922 

Rey Memória_acertos 169,32 1 169,32 0,26 0,610 

Rey Memória_tempo de execução 6,35 1 6,35 0,01 0,921 
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Conforme observado na Tabela 62, tanto no escore ‘cópia’ quanto no tempo de 

execução da cópia, as mulheres apresentaram desempenho superior quando comparadas com 

os homens. Por outro lado, os homens desempenharam-se melhor que as mulheres no escore 

‘memória’. Com relação ao tempo de execução da memória, as mulheres apresentaram 

desempenho superior, uma vez que levaram menos tempo de execução para realizar a tarefa. 

Porém, ao analisar a significância estatística destes achados, verificou-se na Tabela 63 que 

não houve efeito significativo em função do sexo sobre os desempenhos no Teste Figuras 

Complexas de Rey. 

 
 
7.2.8    Discussão dos resultados das análises do efeito de gênero sobre o desempenho nos 

instrumentos 

 

Na literatura, de acordo com Florez-Mendonça, Manssur-Alves, Lelé e Bandeira 

(2007), existe o registro sistemático que homens e mulheres diferem em sua capacidade de 

processar conteúdos cognitivos. Nesse sentido, muitos estudos sugerem que as mulheres 

apresentam, em média, melhor desempenho em tarefas que requerem rápido acesso e uso 

de informação semântica e fonológica, velocidade perceptual e memória verbal. Os 

homens, por sua vez, apresentam melhor desempenho em tarefas que exigem raciocínio 

matemático e científico, orientação espacial e transformações visoespaciais na memória 

de trabalho (CODORNIU-ROGA; VIGIL-COLET, 2003; HALPERN, 1997; LYNN et al., 

2005). 

Por outro lado, diversas investigações têm afirmado que não há diferenças de sexo 

com relação à inteligência geral e que, quando encontradas, são pouco significativas ou 

decorrentes de problemas metodológicos (CODORNIU-ROGA; VIGIL-COLET, 2003). 

Ainda, em contraposição a esta assertiva, Lynn (1999) propõe uma teoria desenvolvimental 

quanto à existência de diferença de sexo em inteligência geral. Para o autor, isso se dá devido 

às diferentes taxas de amadurecimento físico e mental entre meninos e meninas durante a 

infância e a adolescência. Como se pode verificar, alguns estudos têm revelado 

inconsistências em relação ao possível efeito de gênero sobre o desempenho em instrumentos 

de avaliação.  

De modo geral, nas análises descritivas aqui apresentadas, os meninos 

desempenharam-se melhor que as meninas na maioria das medidas. Com relação ao WISC-

III, o desempenho deles foi estatisticamente significativo somente nos subtestes Informação e 
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Cubos. As meninas, por sua vez, apresentaram desempenho superior significativo somente no 

subteste Vocabulário. Em alguma medida, esses achados estão em consonância com 

Codorniu-Roga e Vigil-Colet (2003), os quais defendem a não existência de diferenças de 

sexo em relação à inteligência geral.  

Atinente aos testes executivos e não-executivos, a única medida que realmente 

apresentou diferença significativa de desempenho entre meninos e meninas diz respeito à 

atenção seletiva, sendo que as mulheres apresentaram desempenho inferior sobre o efeito de 

interferência no tempo de reação do Teste de Stroop Computadorizado quando comparadas 

com os homens. Esses resultados encontraram respaldos na investigação de Dias (2009), em 

que meninos tiveram menor efeito de interferência nesta medida. Por outro lado, os estudos de 

Lezak e colaboradores (2004) apontam ausência de diferenças entre gêneros no Teste de 

Stroop Computadorizado e no Teste de Fluência Verbal FAS, para amostras adultas. De 

acordo com seus apontamentos, nesta pesquisa também não foi observado efeito de gênero 

sobre o desempenho no Teste de Stroop Computadorizado e no Teste de Fluência Verbal 

FAS. Ainda, o desempenho em flexibilidade cognitiva corroborou a investigação de 

Tombaugh (2004), à medida que não evidenciaram diferenças de entre meninos e meninas no 

Teste de Trilhas B.  

Firmo (2005), ao avaliar a linguagem receptiva por meio do Teste de Vocabulário por 

Imagens Peabody e do Teste Token em 90 crianças com idade entre quatro e seis anos, não 

encontrou efeito de sexo sobre o desempenho e tempo de execução nos dois instrumentos. 

Mesmo os achados desta investigação indo ao encontro desta assertiva, à medida que não 

houve diferença de desempenho entre meninos e meninas no Teste de Vocabulário por 

Imagens Peabody, essa discussão merece cautela, considerando que os participantes avaliados 

neste estudo são adolescentes enquanto que na pesquisa de Firmo (2005) eram crianças entre 

quatro e seis anos.  

Ampliando os estudos acima citados, Florez-Mendonça e colaboradores (2007) 

avaliaram possíveis diferenças de desempenho entre meninos e meninas em uma amostra 

1.316 crianças com idade entre 5 e 11 anos. Os instrumentos utilizados foram os Testes 

Matrizes Progressivas de Raven – Escala Colorida, Escala Verbal do WISC-III, Teste R-2, 

Desenho da Figura Humana, Bender e Teste de Desempenho Escolar. As meninas 

apresentaram melhor desempenho do que os meninos, em todas as séries, nos subtestes de 

escrita e leitura, ambos envolvendo habilidades de memória verbal e processamento de 

informações fonológicas e semânticas. Já no subteste de aritmética, o qual requer a 
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capacidade de raciocínio matemático, os meninos apresentaram desempenho superior. 

Contudo, nenhuma dessas diferenças foi estatisticamente significativa.  

Em consonância com os apontamentos de Florez-Mendonça e colaboradores (2007), 

os resultados desta investigação do efeito de gênero sobre os desempenhos no WISC-III, no 

Teste de Stroop Computadorizado, no Teste de Fluência Verbal FAS, no Teste de Trilhas B, 

no Teste de Vocabulário por Imagens Peabody, no Teste de Repetição de Palavras e 

Pseudopalavras e no Teste Figuras Complexas de Rey também não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre meninos e meninas, ressaltando-se que foi usado o 

desempenho no Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral como covariante. Sob 

essa perspectiva, é pertinente que novos estudos sejam conduzidos para replicar ou refutar 

estes achados. A seguir, serão apresentadas as análises de correlação de Pearson entre os 

desempenhos nos instrumentos.  

 

 

7.3 Análises de Correlação de Pearson 

  

Consoante ao terceiro e último objetivo proposto nesta investigação, de verificar a 

relação entre inteligência, funções executivas e funções não-executivas, assim como 

investigar se a relação entre inteligência e funções executivas é mais evidente do que entre 

inteligência e funções não-executivas conforme aumenta o nível de inteligência, foi conduzida 

Análise de Correlação de Pearson. Para facilitar o entendimento ao longo desta terceira seção, 

as análises estão estruturadas em duas partes, primeira: correlação entre os desempenhos nos 

testes de funções executivas, não-executivas e inteligência para a amostra como um todo; e 

segunda, correlações separadas para cada nível de inteligência, entre os desempenhos nos 

testes de funções executivas, não-executivas e inteligência. Ao final, há uma breve discussão 

sobre estes achados. 

 

  

7.3.1    Análises de correlação entre os desempenhos nos testes de funções executivas, não-

executivas e inteligência 

 

 Nesse tópico foram investigadas as correlações entre as várias medidas de inteligência, 

funções executivas e funções não-executivas. Para tanto, além dos desempenhos nos testes de 
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inteligência, foram incluídas as seguintes medidas de cada instrumento: efeitos de 

interferência do escore e efeitos de interferência do tempo de reação do Teste de Stroop 

Computadorizado; desempenho total no Teste de Fluência Verbal FAS; desempenho em 

‘sequência’ do Teste de Trilhas B; desempenho total no Teste de Vocabulário por Imagens 

Peabody; desempenho total no Teste de Repetição de Palavras e Pseudopalavras; e percentil 

(acertos e tempos de execução da ‘cópia’ e da ‘memória’) do Teste Figuras Complexas de 

Rey. Vale ressaltar, no entanto, que somente a medida ‘sequência’ do Teste de Trilhas B e os 

efeitos de interferência tanto do escore, quanto do tempo de reação do Teste de Sroop 

Computadorizado foram selecionados para essa análise de correlação. Isso se justifica à 

medida que no Teste de Trilhas B, por exemplo, as diferentes medidas (conexão, sequência e 

total) se sobrepõem parcialmente, sendo então desnecessário inserir todas.  

Desta forma, as medidas supracitadas foram relacionadas com o percentil do Teste 

Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral, com os resultados ponderados dos subtestes 

no WISC-III, e com o QI de Compreensão Verbal e de Organização Perceptual. Ainda, para 

facilitar o entendimento do leitor, as correlações estão organizadas por “Medidas de Funções 

Executivas” e “Medidas de Funções Não-Executivas”. A Tabela 64 apresenta os resultados 

obtidos e os significativos estão destacados em negrito.  

 

Tabela 64. Matriz de correlação do Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral e 
WISC-III entre os desempenhos no Teste de Stroop Computadorizado, no Teste de Fluência 
Verbal FAS e no Teste de Trilhas B (N=120). 

 

  Medidas de Funções Executivas 

Medidas de Inteligência  
Stroop 

Interferência_ 
acertos 

Stroop 
Interferência_ 

tempo de reação 

Fluência 
Verbal_FAS 

Trilhas B_ 
sequência 

Raven_Percentil r 0,18 -0,09 0,31** 0,28** 

 p 0,051 0,333 0,001 0,002 

W_Informação r 0,29** -0,09 0,38** 0,30** 

 p 0,001 0,280 0,000 0,001 

W_Semelhanças r 0,18* -0,21* 0,18* 0,28** 

 p 0,044 0,018 0,049 0,002 

W_Vocabulário r 0,07 -0,04 0,22* 0,00 

 p 0,403 0,657 0,015 0,938 

W_Compreensão r 0,05 -0,11 0,12 0,03 

 p 0,547 0,238 0,164 0,752 
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W_QI de Compreensão 
Verbal  

r 
0,26** -0,19* 0,37** 0,28** 

 p 0,004 0,036 0,000 0,002 

W_Completar Figuras r 0,09 -0,09 0,10 0,13 

 p 0,282 0,336 0,275 0,149 

W_Arranjo de Figuras r 0,05 -0,03 0,20* 0,27** 

 p 0,594 0,689 0,022 0,002 

W_Cubos r 0,25** -0,05 0,30** 0,22* 

 p 0,006 0,587 0,001 0,013 

W_Armar Objetos r 0,06 -0,10 0,17 0,30** 

 p 0,472 0,243 0,052 0,001 

W_QI de Organização 
Perceptual  

r 
0,15 -0,09 0,28** 0,32** 

 p 0,089 0,285 0,002 0,000 

Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01 
 

De acordo com a tabela acima, ocorreram correlações baixas, mas significativas entre 

inteligência e funções executivas. Com relação ao Teste Matrizes Progressivas de Raven – 

Escala Geral, verificou-se correlação significativa com o Teste de Fluência Verbal FAS e com 

o escore em ‘sequência’ do Teste de Trilhas B.  

Em relação aos subtestes verbais do WISC-III, o subteste Informação do WISC-III 

apresentou correlação significativa com os desempenhos do escore de interferência do Teste 

de Stroop Computadorizado, com o Teste de Fluência Verbal FAS e com a medida 

‘sequência’ do Teste de Trilhas B. Já o subteste Semelhanças correlacionou-se positivamente 

com os acertos do escore de interferência do Teste de Stroop Computadorizado, com o Teste 

de Fluência Verbal FAS e com o desempenho em ‘sequência’ do Teste de Trilhas B; e 

negativamente com o tempo de reação do escore de interferência do Teste de Stroop 

Computadorizado. O subteste Vocabulário apresentou correlação significativa com o Teste de 

Fluência Verbal FAS; e o QI de Compreensão Verbal, por sua vez, apresentou correlação 

significativa positiva com os acertos e com o tempo de reação do escore de interferência do 

Teste de Stroop Computadorizado, com os desempenhos do Teste de Fluência Verbal FAS e 

com a medida ‘sequência’ do Teste de Trilhas B.  

No que tange aos subtestes de Organização Perceptual do WISC-III, o Arranjo de 

Figuras correlacionou-se positiva e significativamente com o Teste de Fluência FAS e com 

desempenho em ‘sequência’ do Teste de Trilhas B. O subteste Cubos apresentou correlação 
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significativa com os acertos do escore de interferência do Teste de Stroop Computadorizado, 

com os desempenhos do Teste de Fluência Verbal FAS e com a medida ‘sequência’ do Teste 

de Trilhas B. Por fim, o QI de Organização Perceptual apresentou correlações positivas e 

significativas com os desempenhos do Teste de Fluência Verbal FAS e com as medidas em 

‘sequência’ do Teste de Trilhas B. É interessante observar que houve mais correlações das 

medidas de funções executivas com as medidas verbais do WISC-III do que com as medidas 

de organização perceptual. 

A Tabela 65 apresenta a matriz de correlação entre os desempenhos nos testes de 

inteligência e nos testes de funções não-executivas. Os resultados significativos estão 

destacados em negrito. 
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Tabela 65. Matriz de correlação do Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral e WISC-III entre os desempenhos no Teste de 
Vocabulário por Imagens Peabody, no Teste Repetição de Palavras e Pseudopalavras e no Teste Figuras Complexas de Rey (N=120). 

 
 

  Medidas de Funções Não-Executivas 

Medidas de Inteligência  
Vocabulário_ 

Peabody 
Repetição_ 

total 
Rey Cópia_ 

acertos 

Rey Cópia_ 
tempo de 
execução 

Rey Memória_ 
acertos 

Rey Memória_ 
tempo de 
execução 

Raven_Percentil r 0,42** 0,15 0,24** 0,09 0,31** 0,01 

 p 0,000 0,101 0,008 0,333 0,001 0,907 

W_Informação r 0,67** 0,10 0,06 -0,02 0,26** -0,08 

 p 0,000 0,257 0,519 0,829 0,004 0,372 

W_Semelhanças r 0,30** 0,08 0,04 -0,01 0,17 0,01 

 p 0,001 0,340 0,628 0,918 0,052 0,847 

W_Vocabulário r 0,28** 0,00 0,12 -0,06 0,12 -0,19* 

 p 0,002 0,996 0,191 0,463 0,177 0,037 

W_Compreensão r 0,17 0,02 0,14 0,04 0,18* 0,03 

 p 0,065 0,763 0,113 0,623 0,045 0,747 

W_QI de Compreensão Verbal  r 0,59** 0,09 0,14 -0,01 0,31** -0,09 

 p 0,000 0,320 0,127 0,869 0,001 0,337 

W_Completar Figuras r 0,36** 0,02 0,05 -0,06 0,27** -0,03 

 p 0,000 0,806 0,585 0,461 0,002 0,706 

W_Arranjo de Figuras r 0,44** -0,07 0,14 0,01 0,43** 0,03 

 p 0,000 0,417 0,129 0,882 0,000 0,730 
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W_Cubos r 0,32** 0,09 0,10 0,05 0,40** 0,08 

 p 0,000 0,296 0,273 0,526 0,000 0,343 

W_Armar Objetos r 0,34** 0,11 0,01 0,03 0,18* -0,02 

 p 0,000 0,198 0,850 0,748 0,043 0,802 

W_QI de Organização Perceptual r 0,50** 0,05 0,11 0,01 0,46** 0,01 

 p 0,000 0,551 0,231 0,922 0,000 0,863 

                Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01 
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Verificaram-se, na Tabela 65, correlações significativas entre inteligência e funções 

não-executivas, a maioria delas, entre baixas e moderadas. O Teste Matrizes Progressivas de 

Raven – Escala Geral, apresentou correlação moderada e significativa com o desempenho no 

Teste de Vocabulário por Imagens Peabody e baixa com os acertos da medida ‘cópia’ e 

‘memória’ do Teste Figuras Complexas de Rey. O subteste Informação do WISC-III 

correlacionou-se alta, positiva e significativamente (r = 0,67 e p < 0,001) com o Teste de 

Vocabulário por Imagens Peabody, enquanto que a correlação com os acertos da medida 

‘memória’ do Teste Figuras Complexas de Rey foi baixa. Já o subteste Semelhanças do 

WISC-III apresentou correlação baixa com a medida de vocabulário avaliada pelo Teste de 

Vocabulário por Imagens Peabody. Da mesma forma, a correlação entre o subteste 

Vocabulário do WISC-III e o Teste de Vocabulário por Imagens foi baixa; e negativa com o 

tempo de execução do escore de interferência da medida ‘memória’ do Teste Figuras 

Complexas de Rey. O subteste Compreensão do WISC-III, por sua vez, apresentou correlação 

muito baixa com os acertos da medida ‘memória’ do Teste Figuras Complexas de Rey. E o QI 

de Compreensão Verbal apresentou correlação significativa moderada com os desempenhos 

no Teste de Vocabulário por Imagens Peabody e correlação baixa com os acertos da medida 

‘memória’ do Teste Figuras Complexas de Rey.  

Com relação ao subteste Completar Figuras e Armar Objetos do WISC-III, verificou-

se que houve correlação baixa, embora significativa, com o Teste de Vocabulário por Imagens 

Peabody e com os acertos da medida ‘memória’ do Teste Figuras Complexas de Rey. O 

subteste Arranjo de Figuras apresentou correlação moderada com o desempenho no Teste de 

Vocabulário por Imagens Peabody e correlação baixa com os acertos da medida ‘memória’ do 

Teste Figuras Complexas de Rey, enquanto o subteste Cubos do WISC-III apresentou 

correlação baixa com o Teste de Vocabulário por Imagens Peabody e correlação moderada 

com os acertos da medida ‘memória’ do Teste Figuras Complexas de Rey. Por fim, o QI de 

Organização Perceptual do WISC-III correlacionou-se moderada e significativamente com o 

desempenho no Teste de Vocabulário por Imagens Peabody e com os acertos da medida 

‘memória’ do Teste Figuras Complexas de Rey.  

Resumidamente, nesse tópico investigou-se, para a amostra como um todo, as 

correlações entre inteligência e funções executivas e não-executivas. Observou-se um padrão 

bastante semelhante nas relações entre a inteligência e ambas as funções, de forma que na 

Tabela 64 há 22 correlações significativas e, na Tabela 65, há 21; adicionalmente, as 

magnitudes das correlações significativas tenderam a ser parecidas, variando de baixas a 
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moderadas. Dessa forma, não ficou evidente que a inteligência, conforme as medidas aqui 

tomadas, apresente maior ou menor correlações com funções executivas ou não-executivas.   

 
 
7.3.2    Análises de correlação entre os desempenhos nos testes de funções executivas, não-

executivas e inteligência para cada nível de inteligência 

 

Nesse tópico objetivou-se verificar se a correlação entre inteligência e as funções 

executivas e não-executivas se altera em função do nível de inteligência dos participantes. 

Para isso, além dos desempenhos nos testes de inteligência, foram inseridas as mesmas 

medidas da análise anterior, ou seja, os efeitos de interferência do escore e os efeitos de 

interferência do tempo de reação do Teste de Stroop Computadorizado; o desempenho total 

no Teste de Fluência Verbal FAS; o desempenho em ‘sequência’ do Teste de Trilhas B; o 

desempenho total no Teste de Vocabulário por Imagens Peabody; o desempenho total no 

Teste de Repetição de Palavras e Pseudopalavras; e o percentil (acertos e tempos de execução 

da ‘cópia’ e da ‘memória’) do Teste Figuras Complexas de Rey.  

Assim, as medidas supracitadas foram relacionadas com o percentil do Teste Matrizes 

Progressivas de Raven – Escala Geral, com os resultados ponderados dos subtestes no WISC-

III, e com o QI de Compreensão Verbal e de Organização Perceptual, divididas de acordo 

com os grupos (inteligência média, inteligência superior e inteligência muito superior). Ainda, 

para facilitar o entendimento do leitor, além da divisão dos grupos pelo nível de inteligência, 

as correlações estão organizadas por “Testes de Funções Executivas” e “Testes de Funções 

Não-Executivas”.  

A Tabela 66 apresenta a matriz de correlação, para o grupo Inteligência média, entre 

os desempenhos nos testes de inteligência e nos testes de funções executivas. De modo a 

evitar diferenças no número de participantes entre os três grupos, o que poderia influenciar as 

magnitudes das correlações, optou-se por manter um mesmo número de sujeitos nos três 

grupos de níveis de inteligência. Para isso, foram selecionados aleatoriamente 18 sujeitos do 

grupo com nível médio de inteligência, visto que os demais tinham esse número de 

participantes.  

Vale enfatizar que, apesar de se ter controlado o número de sujeitos em cada grupo 

(mantendo todos os três grupos com 18 sujeitos para essas análises), há outra variável não 

controlada, relativa à variabilidade dos escores, pelo menos no Teste de Matrizes Progressivas 

de Raven – Escala Geral. Ou seja, o grupo com Inteligência média apresentava maior 
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variabilidade desses escores, visto que, para sua formação, foram selecionados sujeitos com 

percentis de 25 a 74, conforme descrito anteriormente, enquanto que os demais grupos 

apresentavam menor variabilidade de percentis, o que pode diminuir a magnitude das 

correlações entre inteligência e as demais variáveis. Contudo, as análises foram conduzidas 

apesar dessa limitação, e os resultados encontram-se descritos a seguir. A Tabela 66 sumariza 

a análise conduzida apenas com 18 sujeitos com inteligência média. Os resultados 

significativos estão destacados em negrito. 

 
 
Tabela 66. Matriz de correlação, para o grupo Inteligência média, entre os desempenhos nos 
testes de inteligência e nos testes de funções executivas (N=18). 
 

  Medidas de Funções Executivas 

Medidas de 
Inteligência 

 

Stroop 
Interferência_ 

acertos 

Stroop 
Interferência_ 

tempo de reação 

Fluência 
Verbal_FAS 

Trilhas B_ 
sequência 

Raven_Percentil r 0,30 -0,46 0,18 0,34 

 p 0,217 0,055 0,469 0,165 

W_Informação r 0,32 0,31 0,63** 0,29 

 p 0,195 0,210 0,005 0,244 

W_Semelhanças r 0,19 -0,15 -0,26 0,29 

 p 0,433 0,534 0,291 0,242 

W_Vocabulário r 0,54* -0,51* 0,25 0,32 

 p 0,019 0,029 0,320 0,187 

W_Compreensão r 0,00 0,20 0,32 -0,07 

 p 1,000 0,413 0,187 0,764 

W_QI de 
Compreensão Verbal  

r 
0,61** -0,09 0,55* 0,47* 

 p 0,007 0,726 0,016 0,049 

W_Completar Figuras r 0,40 -0,06 0,19 0,64** 

 p 0,094 0,810 0,441 0,004 

W_Arranjo de Figuras r 0,11 0,09 0,21 0,49* 

 p 0,650 0,707 0,403 0,037 

W_Cubos r 0,47* -0,12 0,49* 0,66** 

 p 0,045 0,625 0,038 0,002 

W_Armar Objetos r -0,05 0,10 0,43 0,34 

 p 0,839 0,677 0,074 0,165 
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W_QI de Organização 
Perceptual 

r 
0,32 0,01 0,41 0,69** 

 p 0,191 0,960 0,085 0,001 

Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01 
 

 

De acordo com a tabela acima, ocorreram correlações altas e moderadas, para o grupo 

Inteligência média, entre inteligência e funções executivas. Com relação ao subteste 

Informação do WISC-III, verificou-se que correlação alta, positiva e significativa (r = 0,63 e p 

< 0,001) com os desempenhos no Teste de Fluência Verbal FAS. O subteste Vocabulário 

apresentou correlação moderada positiva com os acertos do escore de interferência do Teste 

de Stroop Computadorizado e negativa com o tempo de reação do escore de interferência.  O 

QI de Compreensão Verbal, por sua vez, correlacionou-se alta, positiva e significativamente 

(r = 0,61 e p < 0,001) com os acertos do escore de interferência do Teste de Stroop 

Computadorizado e moderadamente com os desempenhos no Teste de Fluência Verbal FAS e 

com a medida ‘sequência’ do Teste de Trilhas B.  

No que tange aos subtestes de Organização Perceptual do WISC-III, o Completar 

Figuras apresentou correlação alta e significativa (r = 0,64 e p < 0,001) com o desempenho 

em ‘sequência’ do Teste de Trilhas B e o subteste Arranjo de Figuras correlaciou-se 

moderadamente com esta mesma medida. O subteste Cubos apresentou correlação 

significativa moderada com os acertos do escore de interferência do Teste de Stroop 

Computadorizado e com os desempenhos do Teste de Fluência Verbal FAS e correlação alta 

(r = 0,66 e p < 0,001) com o desempenho em ‘sequência’ do Teste de Trilhas B. Por fim, o QI 

de Organização Perceptual apresentou correlação alta, positiva e significativa (r = 0,69 e p < 

0,001) com as medidas em ‘sequência’ do Teste de Trilhas B.  

A Tabela 67 apresenta a matriz de correlação, do grupo Inteligência média, entre os 

desempenhos nos testes de inteligência e nos testes de funções não-executivas. Para essa 

análise também foram considerados apenas os 18 participantes selecionados aleatoriamente, 

conforme descrito na tabela anterior. Os resultados significativos estão destacados em negrito. 



128 

 

Tabela 67. Matriz de correlação, para o grupo Inteligência média, entre os desempenhos nos testes de inteligência e nos testes de funções não-
executivas (N=18). 

 

  Medidas de Funções Não-Executivas 

Medidas de Inteligência  
Vocabulário_ 

Peabody 
Repetição_ 

total 
Rey Cópia_ 

acertos 

Rey Cópia_ 
tempo de 
execução 

Rey Memória_ 
acertos 

Rey Memória_ 
tempo de 
execução 

Raven_Percentil r 0,31 -0,12 0,28 0,16 0,23 0,15 

 p 0,208 0,626 0,257 0,505 0,343 0,554 

W_Informação r 0,73** 0,13 -0,14 0,16 0,03 -0,18 

 p 0,001 0,608 0,580 0,526 0,901 0,469 

W_Semelhanças r -0,21 0,02 -0,17 -0,42 0,11 0,26 

 p 0,402 0,927 0,494 0,081 0,664 0,314 

W_Vocabulário r 0,09 -0,34 0,22 0,27 0,09 -0,02 

 p 0,722 0,166 0,371 0,269 0,699 0,912 

W_Compreensão r 0,19 0,02 0,11 0,48* -0,12 -0,19 

 p 0,438 0,922 0,648 0,041 0,635 0,447 

W_QI de Compreensão Verbal  r 0,45 -0,13 0,02 0,29 0,10 -0,08 

 p 0,061 0,605 0,935 0,242 0,693 0,743 

W_Completar Figuras r 0,25 -0,24 0,03 0,18 0,58* 0,07 

 p 0,315 0,340 0,893 0,474 0,011 0,773 

W_Arranjo de Figuras r 0,22 -0,30 -0,00 0,30 0,50* 0,13 

 p 0,379 0,214 0,975 0,216 0,032 0,617 
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W_Cubos r 0,50* 0,03 -0,07 -0,01 0,54* -0,15 

 p 0,032 0,907 0,783 0,966 0,020 0,551 

W_Armar Objetos r 0,49* 0,43 0,21 0,29 0,42 0,24 

 p 0,038 0,072 0,402 0,244 0,079 0,353 

W_QI de Organização Perceptual r 0,45 -0,07 0,02 0,23 0,65** 0,07 

 p 0,058 0,761 0,918 0,346 0,003 0,775 

            Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01 
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Verificaram-se, na Tabela 67, correlações significativas entre inteligência e funções 

não-executivas, a maioria delas entre moderadas e altas. O subteste Informação do WISC-III 

correlacionou-se alta, positiva e significativamente (r = 0,73 e p < 0,001) com o Teste de 

Vocabulário por Imagens Peabody. O subteste Compreensão apresentou correlação moderada 

com o tempo de execução da medida ‘cópia’ do Teste Figuras Complexas de Rey enquanto 

que os subtestes Completar Figuras e Arranjo de Figuras apresentaram correlação moderada 

com os acertos da medida ‘memória’ do Teste Figuras Complexas de Rey.  

O subteste Cubos, por sua vez, apresentou correlação significativa moderada com os 

desempenhos no Teste de Vocabulário por Imagens Peabody e com os acertos na medida 

‘memória’ do Teste Figuras Complexas de Rey.  Houve correlação moderada também entre o 

subteste do WISC-III Armar objetos e o Teste de Vocabulário por Imagens Peabody. Por fim, 

o QI de Organização Perceptual correlacionou-se alta, positiva e significativamente com os 

acertos da medida ‘memória’ do Teste Figuras Complexas de Rey.  

A Tabela 68 apresenta a matriz de correlação, para o grupo Inteligência superior, entre 

os desempenhos nos testes de inteligência e nos testes de funções executivas.  

 
Tabela 68. Matriz de correlação, para o grupo Inteligência superior, entre os desempenhos nos 
testes de inteligência e nos testes de funções executivas (N=18). 

 

  Medidas de Funções Executivas 

Medidas de 
Inteligência 

 

Stroop 
Interferência_ 

acertos 

Stroop 
Interferência_ 

tempo de reação 

Fluência 
Verbal_FAS 

Trilhas B_ 
sequência 

Raven_Percentil r 0,01 -0,19 0,07 -0,26 

 p 0,956 0,434 0,781 0,286 

W_Informação r -0,07 0,29 0,31 0,16 

 p 0,774 0,238 0,207 0,517 

W_Semelhanças r 0,12 -0,11 0,13 -0,01 

 p 0,616 0,655 0,608 0,963 

W_Vocabulário r -0,23 0,35 0,07 -0,11 

 p 0,344 0,155 0,771 0,652 

W_Compreensão r 0,05 -0,15 -0,09 -0,10 

 p 0,823 0,535 0,697 0,668 

W_QI de 
Compreensão Verbal  

r 
-0,06 0,16 0,21 -0,03 

 p 0,790 0,518 0,397 0,889 
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W_Completar Figuras r -0,06 0,07 -0,04 0,01 

 p 0,797 0,765 0,876 0,957 

W_Arranjo de Figuras r -0,30 0,19 -0,25 0,31 

 p 0,221 0,429 0,312 0,198 

W_Cubos r -0,22 0,11 -0,10 0,23 

 p 0,376 0,653 0,684 0,355 

W_Armar Objetos r -0,08 0,21 0,17 0,42 

 p 0,726 0,404 0,490 0,083 

W_QI de Organização 
Perceptual  

r 
-0,18 0,19 -0,07 0,29 

 p 0,475 0,437 0,770 0,228 

 

 

Verificou-se, especificamente neste grupo, que não houve correlação significativa 

entre inteligência e as medidas de funções executivas. Assim, apesar de haver algumas 

correlações moderadas, como entre o subteste Armar Objetos do WISC-III e a medida 

‘sequência’ do Teste de Trilhas B (r = 0,42), nenhuma foi estatisticamente significativa. 

A Tabela 69 apresenta a matriz de correlação, para o grupo Inteligência superior, entre 

os desempenhos nos testes de inteligência e nos testes de funções não-executivas. Os 

resultados significativos estão destacados em negrito. 
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Tabela 69. Matriz de correlação, para o grupo Inteligência superior, entre os desempenhos nos testes de inteligência e nos testes de funções não-
executivas (N=18). 

 
 

  Medidas de Funções Não-Executivas 

Medidas de Inteligência  
Vocabulário_ 

Peabody 
Repetição_ 

total 
Rey Cópia_ 

acertos 

Rey Cópia_ 
tempo de 
execução 

Rey Memória_ 
acertos 

Rey Memória_ 
tempo de 
execução 

Raven_Percentil r 0,00 -0,12 -0,09 0,35 -0,49* 0,64** 

 p 1,000 0,627 0,698 0,146 0,037 0,004 

W_Informação r 0,66** 0,01 0,07 0,07 0,29 0,21 

 p 0,003 0,957 0,755 0,783 0,240 0,386 

W_Semelhanças r 0,17 0,06 0,16 0,17 0,16 0,10 

 p 0,478 0,806 0,518 0,485 0,514 0,684 

W_Vocabulário r 0,41 -0,29 -0,22 -0,28 0,28 -0,26 

 p 0,088 0,236 0,368 0,252 0,257 0,288 

W_Compreensão r 0,50* -0,30 0,11 0,16 0,24 0,39 

 p 0,034 0,225 0,660 0,508 0,333 0,106 

W_QI de Compreensão Verbal  r 0,78** -0,22 0,08 0,08 0,47* 0,19 

 p 0,000 0,383 0,733 0,733 0,049 0,429 

W_Completar Figuras r 0,23 -0,24 -0,16 -0,30 0,47* 0,17 

 p 0,358 0,334 0,509 0,215 0,049 0,492 

W_Arranjo de Figuras r 0,15 -0,25 -0,16 -0,03 0,15 0,29 

 p 0,546 0,307 0,506 0,883 0,550 0,233 
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W_Cubos r 0,48* 0,04 0,20 0,22 0,59** 0,42 

 p 0,044 0,869 0,415 0,369 0,009 0,083 

W_Armar Objetos r -0,26 -0,02 0,13 -0,38 0,44 -0,20 

 p 0,282 0,923 0,598 0,114 0,063 0,426 

W_QI de Organização Perceptual  r 0,28 -0,16 -0,01 -0,18 0,61** 0,28 

 p 0,247 0,526 0,964 0,458 0,006 0,250 

           Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01 
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De acordo com a tabela anterior, verificaram-se correlações significativas entre 

inteligência e funções não-executivas, a maioria delas, entre moderadas e altas.  O Teste 

Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral, apresentou correlação moderada com os 

acertos da medida ‘memória’ do Teste Figuras Complexas de Rey e correlação alta (r = 0,64 e 

p < 0,001) com o tempo de execução desta mesma medida. O subteste Informação do WISC-

III correlacionou-se alta e significativamente (r = 0,66 e p < 0,001) com o Teste de 

Vocabulário por Imagens Peabody, enquanto que o subteste Compreensão apresentou 

correlação moderada com esta medida de vocabulário. O QI de Compreensão Verbal do 

WISC III correlacionou-se alta e significativamente (r = 0,78 e p < 0,001) com o desempenho 

do Teste de Vocabulário por Imagens Peabody e moderadamente com os acertos da medida 

‘memória’ do Teste Figuras Complexas de Rey. 

Com relação aos subtestes de Organização Perceptual do WISC-III, o Completar 

Figuras apresentou correlação moderada com os acertos da medida ‘memória’ do Teste 

Figuras Complexas de Rey. O subteste Cubos também correlacionou-se moderadamente com 

essas medidas de memória, além de apresentar correlação significativa com o desempenho do 

Teste de Vocabulário por Imagens Peabody. Por fim, o QI de Organização Perceptual do 

WISC-III apresentou correlação alta e significativa (r = 0,61 e p < 0,001) com os acertos da 

medida ‘memória’ do Teste Figuras Complexas de Rey.  

A Tabela 70 apresenta a matriz de correlação, para o grupo Inteligência muito 

superior, entre os desempenhos nos testes de inteligência e nos testes de funções executivas. 

Os resultados significativos estão destacados em negrito. 

 

Tabela 70. Matriz de correlação, para o grupo Inteligência muito superior, entre os 
desempenhos nos testes de inteligência e nos testes de funções executivas (N=18). 

 

  Medidas de Funções Executivas 

Medidas de 
Inteligência 

 

Stroop 
Interferência_ 

acertos 

Stroop 
Interferência_ 

tempo de reação 

Fluência 
Verbal_FAS 

Trilhas B_ 
sequência 

Raven_Percentil r 0,22 -0,21 -0,27 0,04 

 p 0,365 0,382 0,265 0,876 

W_Informação r 0,10 -0,41 0,05 0,17 

 p 0,691 0,086 0,828 0,498 

W_Semelhanças r -0,11 -0,23 0,04 0,01 

 p 0,646 0,345 0,855 0,949 
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W_Vocabulário r -0,17 -0,19 0,31 0,14 

 p 0,497 0,436 0,198 0,554 

W_Compreensão r 0,06 -0,34 -0,12 -0,25 

 p 0,800 0,163 0,633 0,304 

W_QI de 
Compreensão Verbal  

r 
-0,07 -0,50* 0,07 -0,04 

 p 0,770 0,033 0,760 0,870 

W_Completar Figuras r 0,30 -0,16 0,05 0,11 

 p 0,215 0,518 0,823 0,654 

W_Arranjo de Figuras r 0,01 -0,12 0,22 0,28 

 p 0,943 0,632 0,373 0,244 

W_Cubos r -0,06 0,20 0,14 0,32 

 p 0,798 0,421 0,565 0,192 

W_Armar Objetos r 0,26 -0,13 -0,17 0,05 

 p 0,296 0,596 0,482 0,827 

W_QI de Organização 
Perceptual 

r 
0,20 -0,14 0,09 0,25 

 p 0,409 0,567 0,722 0,301 

Nota: * p < 0,05 

 

Verificou-se na Tabela 70, especificamente no grupo Inteligência muito superior, 

apenas uma correlação moderada significativa, negativa entre o QI de Compreensão Verbal 

do WISC-III e tempo de reação do escore de interferência do Teste de Stroop 

Computadorizado. 

Por fim, a Tabela 71 apresenta a matriz de correlação, para o grupo Inteligência muito 

superior, entre os desempenhos nos testes de inteligência e nos testes de funções não-

executivas. Os resultados significativos estão destacados em negrito. 
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Tabela 71. Matriz de correlação, para o grupo Inteligência muito superior, entre os desempenhos nos testes de inteligência e nos testes de funções 
não-executivas (N=18). 

 
 

  Medidas de Funções Não-Executivas 

Medidas de Inteligência  
Vocabulário_ 

Peabody 
Repetição_ 

total 
Rey Cópia_ 

acertos 

Rey Cópia_ 
tempo de 
execução 

Rey Memória_ 
acertos 

Rey Memória_ 
tempo de 
execução 

Raven_Percentil r 0,19 -0,11 -0,34 0,35 0,11 0,16 

 p 0,435 0,644 0,159 0,147 0,660 0,519 

W_Informação r 0,49* 0,10 -0,06 -0,17 0,13 -0,29 

 p 0,036 0,671 0,792 0,499 0,596 0,231 

W_Semelhanças r 0,17 0,04 -0,18 0,10 0,08 -0,00 

 p 0,490 0,876 0,460 0,678 0,741 0,978 

W_Vocabulário r 0,24 0,04 0,16 -0,06 -0,15 -0,15 

 p 0,325 0,846 0,520 0,792 0,551 0,551 

W_Compreensão r -0,20 -0,13 0,05 0,11 0,44 0,09 

 p 0,416 0,594 0,826 0,661 0,067 0,702 

W_QI de Compreensão Verbal  r 0,23 -0,00 -0,05 0,05 0,28 -0,09 

 p 0,359 0,984 0,828 0,827 0,255 0,704 

W_Completar Figuras r 0,32 0,22 0,17 -0,33 0,25 -0,40 

 p 0,196 0,372 0,499 0,171 0,302 0,099 

W_Arranjo de Figuras r 0,42 0,08 0,19 -0,29 0,20 -0,39 

 p 0,079 0,751 0,446 0,235 0,416 0,101 
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W_Cubos r 0,02 -0,15 -0,22 -0,17 0,24 -0,14 

 p 0,924 0,539 0,375 0,487 0,329 0,562 

W_Armar Objetos r 0,41 0,07 -0,41 0,09 0,12 -0,11 

 p 0,091 0,780 0,090 0,697 0,628 0,645 

W_QI de Organização Perceptual r 0,48* 0,11 -0,03 -0,26 0,27 -0,41 

 p 0,043 0,660 0,889 0,298 0,265 0,090 

             Nota: * p < 0,05 
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De acordo com a tabela acima, verificaram-se poucas correlações significativas entre 

inteligência e funções não-executivas para o grupo Inteligência muito superior. Somente o 

subteste Informação apresentou correlações moderadas significativas com o desempenho no 

Teste de Vocabulário por Imagens Peabody, assim como o QI de Organização Perceptual do 

WISC-III também correlacionou-se moderadamente com esta medida de vocabulário.  

 
 
 
7.3.3  Discussão das análises de correlação do efeito de nível de inteligência entre os 

desempenhos nos testes de funções executivas, não-executivas e inteligência 

 

 
De modo geral, as análises evidenciaram que a maioria das correlações estabelecidas 

entre os desempenhos nos testes de funções executivas e inteligência, para a amostra como 

um todo, foi de magnitude baixa a moderada. Estes dados são interessantes à medida que 

corroboram as asserções de Arffa (2007) de que a relação entre desempenhos em testes de 

inteligência e em testes de funções executivas não é forte. No entanto, esperava-se que 

houvesse mais correlações entre os testes que enfocassem inteligência fluida (no caso, o Teste 

Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral) e as medidas de funções executivas, porém 

isso não foi observado de forma clara nesse estudo; pelo contrário, as relações foram bastante 

parecidas, visto que o percentil no Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral 

correlacionou-se com metade das medidas de funções executivas e também com metade das 

medidas de funções não-executivas, sendo, inclusive, que as correlações com as medidas de 

funções não-executivas tenderam a apresentar maior magnitude do que com as funções 

executivas.  

Adicionalmente, algumas medidas de funções executivas mostraram-se mais 

correlacionadas com a inteligência do que outras. Assim, os desempenhos no Teste de 

Fluência Verbal FAS e no Teste de Trilhas B apresentaram mais correlações com inteligência 

do que as medidas de escore e tempo de reação no Teste de Stroop Computadorizado. Tais 

resultados podem estar relacionados ao fato de algumas funções executivas estarem mais 

associadas à inteligência do que outras (JOHNSTONE, HOLLAND; LARIMORE, 2000). 

Ainda, os achados encontram respaldos nas conclusões de Miyake e colaboradores (2000), de 

que as funções executivas mostram sinais de unidade versus diversidade, as quais são 

representadas por habilidades distintas e não apenas por uma única habilidade cognitiva 

(HUIZINGA et al., 2006). 
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Especificamente, a baixa relação encontrada entre o Teste Matrizes Progressivas de 

Raven – Escala Geral com a medida de flexibilidade cognitiva, mensurada pelo Teste de 

Trilhas B, está em consonância com a investigação de Friedman e colaboradores (2006) que, 

ao analisarem as relações entre inteligência fluida e cristalizada com as funções executivas, 

encontraram associação pouco significativa entre flexibilidade, controle inibitório e 

inteligência. Além disso, no modelo de equação estrutural, essas relações foram muito 

pequenas e não significativas. Vale ressaltar que, apesar do controle inibitório não ter sido 

avaliado de forma pura neste estudo, pode-se inferir que, em alguma medida, a ausência de 

relação significativa entre atenção seletiva e inteligência avaliada pelo Teste Matrizes 

Progressivas de Raven – Escala Geral, esteja de acordo com os apontamentos Friedman e 

colaboradores (2006), haja visto que muitos autores se referem ao Teste de Stroop 

Computadorizado também como uma medida de controle inibitório (LEZAK et al., 2004; 

MALLOY-DINIZ et al., 2008).  

A fluência verbal, medida pelo Teste de Fluência Verbal FAS, também apresentou 

baixa relação com o Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral. Partindo do 

pressuposto de Lezak e colaboradores (2004) quanto à existência de uma relação teórica entre 

a habilidade de fluência e a de flexibilidade cognitiva, o presente estudo encontra alguma 

sustentação nesta assertiva, à medida que ambas as habilidades apresentaram correlações 

baixas, embora significativas com a inteligência. Vale enfatizar, ainda, que os testes de 

fluência verbal podem sofrer influência da inteligência geral, do vocabulário, da atenção, da 

memória de trabalho e do controle inibitório (MALLOY-DINIZ et al., 2008).  

Assim como ocorreu com o Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral, as 

correlações das funções executivas com os desempenhos no WISC-III também tenderam a ser 

baixas a moderadas e, em cerca de metade dos casos, significativas. No entanto, os 

desempenhos em fluência verbal e em flexibilidade cognitiva correlacionaram-se, baixa e 

significativamente, com a maioria dos subtestes do WISC-III, quais sejam, Informação, 

Semelhanças, Vocabulário, Arranjo de Figuras, Cubos, Armar Objetos, além de apresentarem 

associações significativas, de baixa magnitude, com o QI de Compreensão Verbal e de 

Organização Perceptual. Esses achados encontraram algumas evidências na investigação de 

Arffa (2007), que ao avaliar as relações entre funções executivas e testes de inteligência com 

maior demanda sobre inteligência cristalizada, concluiu que essas correlações tendem a ser 

baixas. Por outro lado, nesta mesma investigação, o Teste de Trilhas não apresentou 

associações significativas com a inteligência. Da mesma forma, Ardila e colaboradores (2000) 

também encontraram baixas correlações entre os desempenhos de adolescentes de 13 a 16 
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anos na medida de fluência verbal e QI total no WISC-III. Ainda, conforme revisado por 

Welsh e colaboradores (1991), outros estudos têm revelado baixa correlação significativa 

entre medidas executivas e inteligência.  

Não diferente dos resultados até aqui elencados, os desempenhos em atenção seletiva, 

avaliado pelo Teste de Stroop Computadorizado, apresentaram baixa correlação, embora 

significativa, com alguns subtestes do WISC-III, a saber, Informação, Semelhanças, Cubos e 

QI de Compreensão Verbal. Tais resultados vão ao encontro das asserções de Arffa (2007) 

que, por meio da análise de regressão múltipla, encontrou correlações significativas entre os 

Testes de Stroop, Fluência de Palavras, Fluência de Desenhos, Figuras Complexas de Rey e a 

inteligência medida pelo WISC-III. Ou seja, resumidamente, as medidas de funções 

executivas apresentaram correlações baixas a moderadas tanto com as medidas verbais do 

WISC-III, quanto com as medidas de execução. Um padrão semelhante foi observado em 

relação às medidas de funções não-executivas, conforme discutido a seguir. 

Atinente à relação entre a habilidade de processamento visoespacial e a inteligência 

mencionada por Arffa (2007), dados similares foram encontrados nesta investigação, à 

medida que houve correlação significativa entre o Teste Matrizes Progressivas de Raven – 

Escala Geral e a medida ‘cópia’ e ‘memória’ do Teste Figuras Complexas de Rey, além de 

associações significativas desta última com os subtestes Informação, Compreensão, QI de 

Compreensão Verbal, Completar Figuras, Arranjo de Figuras, Cubos, Armar Objetos e QI de 

Organização Perceptual.  

No que se refere à habilidade de vocabulário, mensurada pelo Teste de Vocabulário 

por Imagens Peabody, verificaram-se diversas correlações significativas com a inteligência, a 

maioria delas, entre moderadas e altas. Além de apresentar relação significativa com o Teste 

Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral, correlacionou-se com todos os subtestes do 

WISC-III, excetuando-se o subteste Compreensão. Em outra medida, a memória fonológica 

de curto prazo, avaliada pelo Teste de Repetição de Palavras e Pseudopalavras, não 

apresentou qualquer correlação significativa com o Teste Matrizes Progressivas de Raven – 

Escala Geral, e com os subtestes do WISC-III.  

Gathercole e colaboradores (1992), por exemplo, avaliaram a relação entre a memória 

fonológica de curto prazo e o vocabulário receptivo por meio de Testes de vocabulário, de 

memória fonológica, de inteligência não-verbal e de leitura, cujos resultados revelaram que as 

habilidades de memória fonológica exerceram uma influência direta na aquisição do 

vocabulário. Ferracini (2005) também avaliou a memória fonológica de curto prazo por meio 

do Teste de Repetição de Palavras e Pseudopalavras e os resultados apresentaram correlações 
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significativas com o Teste de Vocabulário por Imagens Peabody (p < 0,000). Partindo desse 

pressuposto e acordo com os achados deste estudo, uma discussão à luz da investigação de 

Gathercole e colaboradores (1992) e de Ferracini (2005) pede cautela, uma vez que o 

desempenho no Teste de Vocabulário por Imagens Peabody apresentou correlações 

moderadas e altas com a inteligência, enquanto o Teste de Repetição de Palavras e 

Pseudopalavras não apresentou nenhuma correlação sequer com a inteligência.  

Desta forma, resumidamente e retomando a discussão já iniciada anteriormente, 

esperava-se um maior número de correlações entre os testes de inteligência fluida (no caso, o 

Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral) e as medidas de funções executivas, 

porém isso não foi observado. Adicionalmente, a relação entre os testes de funções executivas 

e os testes de funções não-executivas mostraram-se correlacionados de forma muito parecida 

com a inteligência, com correlações baixas a moderadas e, em cerca de metade dos casos, 

significativas. Logo, para a amostra como um todo, tanto as funções executivas, quanto as 

não-executivas correlacionaram-se de forma fraca com inteligência.  

Outro aspecto relevante na análise da relação entre funções executivas e não-

executivas com a inteligência se refere ao nível de inteligência. Sob essa perspectiva, esse 

estudo investigou também se a relação entre inteligência e funções executivas é mais evidente 

do que entre inteligência e funções não-executivas conforme aumenta o nível de inteligência. 

Seguindo a mesma divisão dos grupos descritos em seções anteriores, quais sejam, 

Inteligência média, Inteligência superior e inteligência muito superior, os resultados 

sugeriram que, conforme aumenta o nível de inteligência, diminui o número de correlações 

significativas entre inteligência e as funções executivas e não-executivas. No grupo 

Inteligência média, por exemplo, a maioria das correlações entre atenção seletiva, fluência 

verbal e flexibilidade cognitiva com os subtestes do WISC-III foi de magnitude moderada e 

alta.  

Na mesma direção, a relação entre as funções não-executivas, vocabulário e 

processamento visoespacial, com a inteligência, apresentou a mesma magnitude de 

correlação. Ao comparar o número de correlações entre funções executivas e inteligência com 

os outros dois grupos (Inteligência superior e Inteligência muito superior), verificou-se que a 

relação entre as medidas diminuiu, ou seja, não houve nenhuma correlação significativa entre 

os desempenhos no Teste de Stroop Computadorizado, no Teste de Fluência Verbal FAS e no 

Teste de Trilhas B com o Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral e com o 

WISC-III no grupo Inteligência superior. O grupo Inteligência muito superior, por sua vez, 
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apresentou somente uma correlação significativa negativa entre a medida atenção seletiva e o 

QI de Compreensão Verbal do WISC-III. 

No que se refere à relação entre as medidas de funções não-executivas e inteligência, 

verificou-se que o número de correlação entre o grupo Inteligência média e Inteligência 

superior foi mais equilibrado, enquanto que o grupo Inteligência muito superior apresentou 

somente duas correlações significativas entre a habilidade de vocabulário com o subteste 

Informação e QI de Organização Perceptual do WISC-III. Há pouco respaldo na introdução 

teórica dessa tese para uma discussão acerca da relação entre as funções executivas e não-

executivas em função do nível de inteligência. Dos estudos aqui sumariados, pode-se destacar 

que apenas Arffa (2007) contemplou essa relação e, mesmo assim, a autora apenas comparou 

os desempenhos de crianças e jovens com habilidade intelectual na média, acima da média e 

talentoso nas funções executivas e não-executivas, não investigando a relação propriamente 

dita destas habilidades em função do nível de inteligência.  

Especulativamente, podem-se levantar algumas explicações para esses resultados. A 

primeira seria uma limitação estatística, visto que, conforme já discutido anteriormente, o 

estudo apresenta uma variável não controlada, relativa à variabilidade dos escores, pelo 

menos no Teste Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral. Ou seja, o grupo com 

Inteligência média apresentava maior variabilidade de percentis (de 25 a 74), o que se 

relaciona a maior variabilidade também nos desempenhos nos demais testes, promovendo, 

portanto, maiores correlações. Sendo assim, é possível que o maior número de correlações 

observadas entre inteligência, funções executivas e não-executivas no grupo Inteligência 

média seja devido a esse artefato estatístico, em vez um fenômeno cognitivo em si mesmo. De 

fato, segundo Wiens e Matazzaro (1988), a ausência de correlação entre funções executivas e 

inteligência pode ser atribuída à restrição nos níveis de inteligência, diminuindo a 

variabilidade e, consequentemente, a correlação.  

Uma segunda possibilidade é a de que tenha havido efeito de teto nos testes para os 

grupos com Inteligência superior e muito superior. Assim, alguns dos testes podem ter sido 

demasiadamente fáceis para essa parte da amostra, o que também pode ter contribuído para 

diminuição das correlações entre os instrumentos (WALDMANN; DICKSON; MONAHAN; 

KAZELSKIS, 1992). Finalmente, uma terceira possibilidade é a de que, realmente, a 

correlação da inteligência com as funções executivas e não-executivas diminua com o 

aumento da inteligência. Nessa caso, uma explicação possível é que os grupos com maiores 

níveis de inteligência sejam mais heterogêneos em duas habilidades, isto é, não 

necessariamente apresentem um padrão geral de habilidades mais elevadas em vocabulário, 
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memória ou outras. Tal heterogeneidade nos grupos, de fato, pode ser observada nos desvios-

padrão dos resultados das análises de efeito de nível de inteligência sobre os desempenhos nos 

instrumentos. Por exemplo, na Tabela 31, de efeito de nível de inteligência sobre os 

desempenhos no Teste de Fluência Verbal FAS, observa-se que o desvio-padrão do grupo 

com Inteligência muito superior foi o maior de todos, apesar de ser um grupo bem mais 

homogêneno, pelo menos em relação ao desempenho no Teste Matrizes Progressivas de 

Raven – Escala Geral.  

Sob essa perspectiva, é necessário que tais possibilidades explicativas sejam 

investigadas em estudos futuros, dando continuidade às pesquisas sobre a relação entre 

inteligência, funções executivas e funções não-executivas.  
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8     CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

À guisa de finalização desta pesquisa, é relevante retomar os objetivos específicos 

propostos e verificar, de acordo com a discussão anteriormente esboçada, quais foram as 

contribuições deste trabalho para a área. O primeiro objetivo pretendeu investigar as 

diferenças entre os grupos com inteligência média, inteligência superior e inteligência muito 

superior em funções executivas (atenção seletiva, fluência verbal, flexibilidade cognitiva) e 

não-executivas (vocabulário, memória de curto prazo, processamento visual).  

Sob esse aspecto, os dados evidenciaram efeito do nível de inteligência sobre os 

desempenhos no WISC-III, no Teste de Stroop Computadorizado, no Teste de Fluência 

Verbal FAS, no Teste de Trilhas B, no Teste de Vocabulário por Imagens Peabody, no Teste 

de Repetição de Palavras e Pseudopalavras e no Teste Figuras Complexas de Rey. Todas 

essas medidas empregadas figuraram uma tendência progressiva de desempenho consoante ao 

grupo Inteligência média, Inteligência superior e Inteligência muito superior, sendo possível 

inferir que, quanto maior a inteligência medida pelo Teste Matrizes Progressivas de Raven – 

Escala Geral, tanto melhor tendeu a ser os desempenhos nos demais instrumentos.  

Com relação ao segundo objetivo, de analisar, exploratoriamente, possíveis efeitos de 

gênero sobre o desempenho em funções executivas, não-executivas e inteligência, constatou-

se que os meninos desempenharam-se melhor que as meninas somente nos subtestes Cubos e 

Informação do WISC-III, enquanto as meninas apresentaram desempenho superior somente 

no subteste Vocabulário. Em alguma medida, esses achados encontraram respaldos na 

literatura, uma vez que Florez-Mendonça e colaboradores (2007) e Codorniu-Roga e Vigil-

Colet (2003), defendem a ideia da não existência de diferenças de gênero em relação à 

inteligência geral.  

 Atinente ao terceiro objetivo proposto, de verificar a relação entre inteligência, 

funções executivas e funções não-executivas; assim como investigar se a relação entre 

inteligência e funções executivas é mais evidente do que entre inteligência e funções não-

executivas conforme aumenta o nível de inteligência, foi possível averiguar que a maioria das 

correlações entre os desempenhos nos testes de funções executivas e inteligência foi de 

magnitude baixa a moderada. Nesse sentido, foi possível inferir que esses resultados 

fortalecem as asserções de Arffa (2007), de que a relação entre desempenhos em testes de 

inteligência e em testes de funções executivas não é forte, assim como as conclusões de 

Miyake e colaboradores (2000), de que as funções executivas mostram sinais de unidade 
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versus diversidade, representadas por habilidades distintas e não apenas por uma única 

habilidade cognitiva.   

 Porém, não foi corroborada a ideia de que a relação entre inteligência e funções 

executivas é mais evidente do que entre inteligência e funções não-executivas conforme 

aumenta o nível de inteligência. Ao contrário, ao investigar tal fato, os resultados permitiram 

observar que, conforme aumentou o nível de inteligência, diminuiu o número de correlações 

significativas entre as funções executivas e não-executivas. No entanto, conforme citado na 

seção anterior, essa hipótese deve ser avaliada com cautela, uma vez que há pouco respaldo na 

literatura para uma discussão pormenorizada e há questões metodológicas e estatísticas que 

podem influenciar os resultados obtidos. Deve-se ressaltar, também, a necessidade de incluir 

outros testes para tal avaliação, de modo a diminuir vieses relativos à especificidade de cada 

teste, aperfeiçoando assim a avaliação ao construto em vez de enfocar um teste em si.  

Outra limitação da presente pesquisa refere-se à ausência de participantes de outras 

faixas etárias, uma vez que esse estudo investigou somente alunos do Ensino Médio e mesmo 

assim, estudantes de 1º e 2º anos. Não há dúvidas que uma amostra composta de estudantes do 

Ensino Fundamental, jovens adultos ou até adultos, daria maior subsídio à discussão acerca 

dos efeitos de gênero sobre o desempenho em funções executivas, não-executivas e 

inteligência, assim como do efeito do nível de inteligência no desempenho nos testes funções 

executivas e não-executivas. Ainda, não se pode deixar de considerar a perda significativa de 

sujeitos devido à classificação abaixo da média avaliada pelo Teste Matrizes Progressivas de 

Raven – Escala Geral.  

Sob essa perspectiva, pesquisas futuras devem ampliar não somente a faixa etária 

abarcada neste estudo, mas também o número de participantes, os instrumentos utilizados e 

quem sabe, outras funções executivas e não-executivas, de modo que se investigue com mais 

acurácia as inconsistências encontradas na literatura no que tange a relação entre os processos 

cognitivos e a inteligência.  
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10   ANEXOS



 

 

ANEXO I. Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido empregado na presente 

pesquisa, entregue aos participantes. 



 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto de pesquisa: Avaliação de funções executivas e não-executivas em adolescentes e 
sua relação com a inteligência 

 

 
Eu, ______________________________________________________________, RG 

______________________, abaixo assinado, responsável pelo menor 
________________________________________, data de nascimento ___/___/______, dou 
meu consentimento livre e esclarecido para autorizar a participação do referido menor no 
projeto de pesquisa supracitado, sob a responsabilidade de Silvia Godoy de Sousa, aluna do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Distúrbios do Desenvolvimento da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob orientação da pesquisadora Dra. Alessandra 
Gotuzo Seabra.  

O objetivo da pesquisa é compreender a relação da inteligência com as funções 
executivas e não-executivas em adolescentes. O jovem será avaliado por meio de 
instrumentos psicológicos que investigam as habilidades executivas (atenção seletiva, fluência 
verbal, flexibilidade cognitiva) e não-executivas (vocabulário, memória de curto prazo, 
processamento visual). Todos os testes serão aplicados na própria escola dos adolescentes, 
durante o período escolar regular, com a autorização prévia da diretoria. Esta aplicação não 
oferece qualquer risco conhecido para os alunos, apesar de poder causar fadiga. Somente 
participarão da pesquisa os adolescentes que voluntariamente concordarem em responder aos 
instrumentos.  

Os dados pessoais do menor serão mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos por 
meio da pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, expostos 
acima, incluída sua publicação na literatura científica especializada. 

Obtive as informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre a 
participação do menor acima citado na referida pesquisa, sabendo que tanto eu quanto o 
menor estamos livres para interrompê-la a qualquer momento. 

Poderei entrar em contato com a psicóloga Silvia Godoy de Sousa sempre que julgar 
necessário pelo telefone (11) 2114-8707, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie pelo mesmo telefone. 

Este Termo de Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em 
meu poder e a outra, com o pesquisador responsável. 
 
 
Profa. Dra. Alessandra Gotuzo Seabra  Silvia Godoy de Sousa 
Universidade Presbiteriana Mackenzie   Universidade Presbiteriana Mackenzie 
São Paulo / SP                                                           São Paulo / SP 
Telefone: (11) 2114-8707    Telefone: (11) 2114-8707 
  
 

São Paulo, ____ de ________________ de 2011 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do responsável 



 

 

ANEXO II. Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido entregue aos diretores 

das escolas participantes na presente pesquisa. 

 



 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto de pesquisa: Avaliação de funções executivas e não-executivas em adolescentes e 
sua relação com a inteligência 

 
 
Eu, _________________________________, RG ____________________, na função 

de _____________________ do (a) __________________________________________, 
abaixo assinado, dou meu consentimento livre e esclarecido para autorizar o desenvolvimento, 
nesta Instituição, do projeto de pesquisa supracitado, sob a responsabilidade de Silvia Godoy 
de Sousa, aluna do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Distúrbios do 
Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob orientação da pesquisadora 
Dra. Alessandra Gotuzo Seabra. 

O objetivo da pesquisa é compreender a relação da inteligência com as funções 
executivas e não-executivas em adolescentes. O jovem será avaliado por meio de 
instrumentos psicológicos que investigam as habilidades executivas (atenção seletiva, fluência 
verbal, flexibilidade cognitiva) e não-executivas (vocabulário, memória de curto prazo, 
processamento visual). Todos os instrumentos serão aplicados na própria escola dos 
adolescentes, durante o período escolar regular. Esta aplicação não oferece qualquer risco 
conhecido para os alunos, apesar de poder causar fadiga. Somente participarão da pesquisa os 
adolescentes que voluntariamente concordarem em responder aos instrumentos e cujos 
responsáveis autorizarem. 

Os dados pessoais dos adolescentes participantes serão mantidos em sigilo e os 
resultados gerais obtidos por meio da pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os 
objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua publicação na literatura científica 
especializada. 

Obtive as informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre a 
participação dos alunos desta instituição na referida pesquisa, sabendo que tanto eu quanto os 
alunos e seus responsáveis estamos livres para interrompê-la a qualquer momento. 

Poderei entrar em contato com a psicóloga Silvia Godoy de Sousa sempre que julgar 
necessário pelo telefone (11) 2114-8707, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie pelo mesmo telefone. 

Este Termo de Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em 
poder desta Instituição e a outra, com o pesquisador responsável. 
 
 
Profa. Dra. Alessandra Gotuzo Seabra  Silvia Godoy de Sousa 
Universidade Presbiteriana Mackenzie   Universidade Presbiteriana Mackenzie  
São Paulo / SP                                                           São Paulo / SP 
Telefone: (11) 2114-8707     Telefone: (11) 2114-8707 
  
 
 

São Paulo, ____ de __________________ de 2011 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do Responsável pela Instituição 


