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Resultados: Dos 28 sujeitos da amostra, 6 eram do sexo masculino (20 %) e 22 do sexo
feminino (80%). A idade média foi de 33,43 anos com um desvio padrão (DP) de 6,37 anos.

Objetivos: Investigar o desempenho no TMPR -
Escala Geral em uma amostra de sujeitos com idades
entre 18 e 44 anos, escolaridade entre 1 e 8 anos de
estudo, residentes da cidade de São Paulo, capital.

Conclusão: A amostra investigada pelo presente trabalho apresentou-se de forma homogênea nos
resultados do TMPR no que se refere às categorias de faixa etária estudada, sexo, faixa de renda familiar,
ocupação principal e anos de estudo. Outros estudos utilizando amostras masculinas podem ser
interessantes para se averiguar se o sexo do sujeito pode ser ou não um determinante importante nos
resultados do TMPR. Outras hipóteses levantadas: a) será que o fato da maioria dos sujeitos desenvolver
trabalhos semelhantes não determinou resultados semelhantes? b) será que o fato de se ter uma vida
escolar ativa independente da idade pode ser um fator de influência positiva nos resultados do TMPR?
Novos estudos envolvendo o TMPR e populações de baixa escolaridade que não tenham retomado os
estudos podem contribuir para uma análise mais apurada da influência dos estudos nos resultados no
TMPR.

Introdução: A população brasileira possui características
específicas em relação ao seu grau de escolaridade:
diferentemente dos países desenvolvidos, é freqüente
encontrarmos aqui no Brasil sujeitos adultos que não
tenham concluído o ensino fundamental de 8 anos. Como
as pesquisas científicas são produzidas em número muito
maior justamente nos países mais desenvolvidos onde a
baixa escolaridade é menos freqüente, o que resulta é que
temos poucos dados científicos com esse tipo de
população. O presente trabalho procurou suprir parte dessa
carência de dados utilizando o Teste das Matrizes
Progressivas de Raven (TMPR) em uma amostra de
sujeitos com baixa escolaridade residentes na cidade de
São Paulo. O TMPR é muito utilizado para avaliação de
inteligência em vários lugares do mundo, inclusive no
Brasil, devido principalmente à sua natureza não-verbal,
sua simplicidade de aplicação e baixa influência de
aspectos culturais.

Contatos: gi-calia@uol.com.br

Método: Foram selecionados 28 voluntários (entre
18 e 44 anos), de baixa escolaridade (de 1 a 8 anos),
de ambos os sexos, saudáveis (< de 7 pontos no Self
Report Questionaire (SRQ)-Harding et al 1980), sem
antecedentes de doenças neurológicas e/ou
psiquiátricas e moradores da cidade de São Paulo,
capital. Os participantes foram majoritariamente
recrutados em um curso noturno de Educação para
Jovens e Adultos (EJA). Os instrumentos utilizados
foram: um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, uma Entrevista Semi-Dirigida, o SRQ e
o TMPR.
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