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 Resumo 
 

O Teste das Matrizes Progressivas de Raven (TMPR) é muito utilizado para avaliação de inteligência em vários 
lugares do mundo devido principalmente à sua natureza não-verbal, sua simplicidade de aplicação e baixa 
influência de aspectos culturais. Também no Brasil, o Teste de Raven é bastante difundido e conhecido da 
comunidade científica. Mas, a população brasileira possui características específicas em relação ao grau de 
escolaridade que a diferencia de outras populações de países desenvolvidos: é freqüente encontrarmos aqui no 
Brasil sujeitos adultos que não tenham concluído o ensino fundamental (8 anos de estudo). Assim, faz-se 
necessário um maior número de estudos com esse tipo de população, uma vez que nos países mais desenvolvidos 
onde mais pesquisas científicas são produzidas, essa característica (baixa escolaridade) é menos freqüente, 
resultando então na existência de poucos dados científicos sobre essa população (adultos com baixa escolaridade). 
O presente estudo teve como objetivo principal, avaliar o desempenho no Teste das Matrizes Progressivas de 
Raven de 28 sujeitos entre 18 e 44 anos, com escolaridade de 1 a 8 anos de estudos, residentes da Cidade de São 
Paulo.  Os resultados apontaram para a necessidade de mais estudos similares que investigassem outros aspectos 
da população de baixa escolaridade, como por exemplo, o desempenho de sujeitos no TMPR que não estejam 
freqüentando cursos de educação para adultos. 
 
Palavras-chave: Teste das Matrizes Progressivas de Raven – inteligência não-verbal – baixa escolaridade 

 

PERFORMANCE OF SOME ADULTS INDIVIDUALS WITH LOW EDUCATION ON THE 
RAVEN´S STANDARD PROGRESSIVE MATRICES TEST RESIDING IN THE CITY OF 
SÃO PAULO 

 
The Raven’s Progressive Matrices test is a well known intelligence test commonly used around the world due to its 
non-verbal nature, simplicity to administer and low influence of cultural aspects. The test is also known and 
widely accepted in the Brazilian scientific community. One aspect that differentiates the Brazilian population from 
others in the developed world is the overall degree of education among the population: it’s common in Brazil to 
find adults individuals who have not completed the elementary education (first 8 years). Consequently, it’s 
necessary that more studies be conducted with this population since in the existing studies done in developed 
countries where more research is available, this characteristic (low levels of elementary education) is less frequent, 
resulting in less scientific data about this population (adults individuals with low education levels). The current 
study had the objective to measure the Raven’s Matrices Test results on 28 subjects, between 18 and 44 years of 
age, having between one to eight years of education, residing in the City of Sao Paulo. The results demonstrated 
the need that more studies be carried out with this type of population, and that other aspects be considered such as 
gender and performance of students versus non-students. 
 
Keywords: Raven’s Progressive Matrices Test – non-verbal intelligence – low education 
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   1. Introdução   

 Em 1904 Charles Spearman publicou resultados de pesquisas onde construíra 

matrizes de correlações para verificar semelhanças entre capacidades acadêmicas como 

aritmética, leitura e ortografia. Pesquisas mais recentes confirmam intercorrelações 

dessas capacidades entre 0,7 e 0,8. Ele propôs na época sua teoria de que tais 

correlações poderiam ser explicadas pela existência de um “fator geral” - g na 

capacidade mental dos seres humanos. Spearman identificou ainda dois componentes de 

g, por ele denominados de capacidade edutiva e capacidade reprodutiva. 

 A edução é o processo de extrair (eduzir) novos significados (insights) e 

informações do que já é percebido ou conhecido. A atividade mental reprodutiva inclui 

o domínio, a lembrança e a reprodução de materiais que constituem uma base cultural 

de conhecimentos explícitos, normalmente verbalizados. As duas atividades, edução e 

reprodução, interagem entre si compondo uma parte importante da inteligência geral dos 

indivíduos. 

 Assim, a idéia de uma inteligência geral mensurável ganhou corpo e passou a 

permear diversos estudos científicos. Foi baseado nesse pressuposto de Spearman que J. 

C. Raven construiu em 1938 o Teste das Matrizes Progressivas (TMP). O objetivo era 

fornecer um instrumento útil para comparar os indivíduos de forma tão simples, rápida e 

não ambígua quanto possível em relação aos dois componentes de g (edução e 

reprodução). Segundo Raven (1956), “convém considerar a escala (TMP) como um 

teste de observação e de clareza do pensamento. Não é, em si mesmo, um teste de 

“inteligência geral”, sendo incorreto descrevê-lo como tal. Cada problema da escala é 

realmente a “mãe” ou “fonte” de um sistema de pensamento: daí o nome de “Matrizes 

Progressivas”.” 
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 A Escala Geral das Matrizes Progressivas se constitue num teste que revela a 

capacidade que um indivíduo possui, no momento de fazer a prova, para apreender 

figuras sem significado que se submetem a sua observação e 1-descobrir as relações que 

existem entre elas, 2-imaginar a natureza da figura que completaria o sistema de 

relações implícito e, ao fazê-lo, 3-desenvolver um método sistemático de raciocínio. 

 Por esse motivo e por não se utilizar de palavras (linguagem verbal), o Teste das 

Matrizes Progressivas pode ser considerado um instrumento de acesso à capacidade 

cognitiva de resolução de problemas compostos por símbolos não verbais (raciocínio 

não-verbal). 

 Além da primeira Escala Geral, em 1947 foram criadas duas novas escalas 

derivadas dela: as “Matrizes Progressivas Coloridas” e as “Matrizes Progressivas - 

Escala Avançada”. A primeira indicada para crianças e pessoas idosas, para estudos 

antropológicos e trabalho clínico, e a segunda destina-se a maiores de 11 anos com 

inteligência média ou superior. 

 Milhares de estudos internacionais e também brasileiros se utilizam do TMP de 

Raven desde a sua criação até hoje em suas pesquisas sobre o estudo das origens 

genética e ambiental das capacidades edutiva e reprodutiva da inteligência humana e 

suas conseqüências pessoais e sociais. 

 O teste é construído de tal maneira que algumas adaptações são possíveis como 

as que realizou Pantiga, C. et al (2003) quando avaliou as condições neuropsicológicas 

de pacientes acometidos por encefalopatia hepáticogênica utilizando apenas 13 das 60  

ilustrações do teste completo. Constatou declínio cognitivo nesses pacientes 

proporcional à severidade da disfunção hepática que os acometia. 
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 A versatilidade desse teste também se observa na extensão de sua aplicabilidade 

a diferentes tipos de patologias. Richell, R. A. et al  (2003) por exemplo, pesquisou a 

capacidade de indivíduos psicopatas de efetuarem a leitura da “linguagem dos olhos”  

estimando a inteligência dos participantes a partir do TMP de Raven. 

 Por ser o TMP um teste sem barreiras em relação à língua (não-verbal) e 

portanto sem os obstáculos inerentes a uma tradução entre diferentes idiomas, vários 

pesquisadores também o utilizam em pesquisas interculturais. Skuy, M. et al (2002) 

realizou uma pesquisa com estudantes universitários africanos e não-africanos na Africa 

do Sul comparando os resultados entre os dois grupos de sujeitos no TMP. Encontrou 

índices entre um e dois desvios padrões mais altos para estudantes não-africanos em 

relação aos africanos. 

 Apesar de tantos estudos  se utilizarem do TMP  de Raven em seus métodos, 

ainda observamos uma carência, especialmente aqui no Brasil e em outros países em 

desenvolvimento, de estudos que resultem em dados normativos para populções de 

baixa escolaridade.  

2. Objetivos  

  Investigar o desempenho no Teste das Matrizes Progressivas de Raven - Escala 

Geral em uma amostra de sujeitos com idades entre 18 e 44 anos, escolaridade entre 1 e 8 

anos de estudo e residentes da cidade de São Paulo, capital.        

3. Método 

       3.1 Sujeitos 

    Foram selecionados como sujeitos para esse estudo 28 voluntários (entre 18 e 44 

anos).  Os critérios de inclusão na amostra foram: sujeitos com baixa escolaridade (que 

estudaram de 1 a 8 anos (inclusive) do Ensino Fundamental), de ambos os sexos, saudáveis 
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(= abaixo 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 de Educação 

para Jovens e Adultos (EJA) oferecido por uma escola da rede privada do bairro de Moema, 

São Paulo, Capital mas também entre funcionários da própria escola e de prédios do mesmo 

bairro. Foram excluídos os sujeitos com história psiquiátrica pregressa, dificuldades visuais 

não corrigidas mecanicamente, deficiências motoras em membros superiores, indivíduos que 

faziam uso de medicação com efeitos que pudessem comprometer o desempenho 

(ansiolíticos, anticonvulsivantes) e indivíduos com pontuação superior a 7 respostas 

positivas no SRQ.  

 

 3.2 Instrumentos 

 Os instrumentos necessários à coleta de dados incluíram: um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, uma Entrevista Semi-Dirigida, o SRQ e o TMP de 

Raven (contendo um Caderno de aplicação e folhas de respostas). 

   O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido refere-se a um documento 

padronizado, elaborado e fornecido, pela Divisão de Psicologia do ICHC-FMUSP. Este 

documento é subdividido em: I- Dados de Identificação do Paciente; II- Dados sobre a 

Pesquisa; III- Registro das explicações do pesquisador ao paciente; IV- Informações de 

nomes, endereços e telefones dos responsáveis pelo acompanhamento da pesquisa, para 

contato em caso de intercorrências clínicas e reações adversas; V- Consentimento pós 

esclarecido.  

 A Entrevista Semi-Dirigida foi desenvolvida para o propósito deste estudo e 

contém informações sobre dados pessoais do sujeito, sua escolaridade, ocupação, dados 

sócio-econômicos e dados de saúde geral. 
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   O SRQ trata-se de um questionário de identificação de distúrbios psiquiátricos em 

nível de atenção primária. Foi elaborado por Harding et al (1980) e validado no Brasil por 

Mari e Willians (1986), sendo composto por 24 questões subdivididas em 20 questões para 

detecção de distúrbios neuróticos e 4 para distúrbios psicóticos. No presente estudo, foram 

utilizadas apenas as questões para identificação de distúrbios neuróticos. 

   O TMP foi elaborado por Raven (Lesak, 1995), sendo constituído por 60 itens 

agrupados em 5 subgrupos (Séries A até E) contendo 12 itens cada. Cada item contém um 

modelo com uma parte faltando e 6 ou 8 figuras correspondentes, das quais apenas uma 

contém a resposta correta que completa de forma lógica o modelo. Cada subgrupo contém 

diferentes princípios de transformação matricial e os itens tornam-se progressivamente mais 

complexos.  

  

       3.3 Procedimentos 

          Os indivíduos se apresentaram voluntariamente e foram agendadas as aplicações. 

Os locais de aplicação dos testes foram salas de aula da escola onde alguns sujeitos 

freqüentam o EJA ou os locais de trabalho dos demais sujeitos (guaritas de prédio, cozinhas, 

salas). Os sujeitos foram informados que os dados coletados seriam usados exclusivamente 

em pesquisa e também informados sobre o caráter sigiloso dos resultados de seus testes. Os 

participantes da pesquisa foram submetidos inicialmente a uma breve entrevista semi-

dirigida para saber se preenchiam os critérios de inclusão. Foi solicitado aos aptos que 

preenchessem um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, padronizado pela Divisão 

de Psicologia do ICHC-FMUSP, onde são explicados o objetivo da pesquisa e os 

participantes declaram sua anuência. Além disso, responderam ao SRQ. Após esses 

procedimentos, foi iniciada a aplicação do TMP nos sujeitos aptos. As instruções do teste 

foram lidas e esclarecidas as devidas dúvidas. Foi solicitado ao sujeito que dissesse ou 
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apontasse o número da resposta que achasse ser a correta. As respostas foram registradas em 

folha de respostas padronizada. O número total de respostas corretas dos sujeitos foi obtido 

através da aplicação de um crivo sobre o protocolo de cada sujeito.  

  Não houve tempo limite para cada questão, mas o sujeito era encorajado a dar uma 

resposta após um período de latência entre 40 e 60 segundos. O período médio de duração da 

entrevista e aplicação dos instrumentos foi de 60 minutos. 

 

 4. Resultados 

 Os dados foram devidamente tabulados com o programa Excel da Microsoft, 

identificando as respectivas porcentagens, médias e desvios padrões.  

 O número total de sujeitos da amostra (n) foi de 28 sujeitos sendo 6  do sexo 

masculino (20 %) e  22 do sexo feminino (80%). 

 A idade dos sujeitos variou entre 18 e 44 anos, sendo que a idade média (M) foi 

de 33,43 anos com um desvio padrão (DP) de 6,37 anos. Dividiu-se ainda a amostra em 

duas subcategorias em relação à faixa etária: de 18 a 29 anos (10 sujeitos; 35%) e de 30 

a 44 anos (18 sujeitos; 65%). Na primeira faixa etária, entre 18 e 29 anos, a média de 

idade foi de 26,4 anos com DP de 3,78 anos. Na segunda faixa etária, entre 30 e 44 

anos, a média de idade foi de 37,33 com DP de 3,41 anos, conforme mostra a tabela I. 

TABELA I  

Distribuição da amostra por faixa etária 

FAIXA ETÁRIA n Média Desvio Padrão 
18 – 29 10 (35%) 

  
26,4 3,78 

30 – 44 18 (65%) 
  

37,33 3,41 

Total 28 (100%) 
  

33,43 6,37 
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 A escolaridade dos sujeitos variou entre 2 e 8 anos de estudo, sendo que a média 

de anos de estudo foi de 5,43 (DP = 1,81). 

 Em relação aos dados de saúde geral dos sujeitos, utilizou-se as informações do 

SQR, cuja variação foi de 0 pontos (mínimo) a 6 pontos (máxima). Encontrou-se 5 

sujeitos com a pontuação mínima (17,8%) e 6 sujeitos com a pontuação máxima 

(21,4%). A pontuação média foi de 3,04 com DP de 2,27. Na tabela II encontramos a 

distribuição total dos sujeitos em relação à pontuação do SQR. 

TABELA II  

Distribuição da amostra por pontuação no SQR 

PONTUAÇÃO  
SQR 

n = 28 % 

0 5  17,8 
1 5  17,8 
2 2  7,2 
3 4  14,3 
4 2  7,2 
5 4  14,3 
6 6  21,4 
Média 3,04  
Desvio Padrão 2,27  
 

 Com relação aos dados de lateralidade, ocupação e renda familiar, a amostra é 

muito regular. Com exceção de um sujeito que é apenas estudante todos os demais são 

trabalhadores de serviços gerais: empregados domésticos, ascensoristas, porteiros, 

auxiliares de limpeza. Alguns dados que exemplificam essa regularidade encontram-se 

na tabela III. 
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TABELA III  
 
 Dados da amostra em relação à lateralidade, ocupação e renda familiar dos sujeitos 
 
 Categorias mais 

freqüentes 
Número de 

sujeitos 
Porcentagem 

OCUPAÇÃO Empregados 
domésticos  

27 97% 

LATERALIDADE  Destra  24 86% 
RENDA 
FAMILIAR 

 De 0 a 4 salários 
mínimos  

28 100% 

 

 Na tabela IV os dados apresentados representam as médias e desvios padrões em 

cada uma das respectivas 5 séries e no resultado final do TMPR. (Cada série possui 12 

itens totalizando 60 itens no total.) 

TABELA IV  
 
Distribuição da amostra por resultado no TMP de Raven em cada uma das 5 séries 
 
 SA 

(12) 
SB 
(12) 

SC 
(12) 

SD 
(12) 

SE 
(12) 

TOTAL 
(60) 

MÉDIA 10,21 9,54 7,39 8,11 3,61 38,86 
DP 1,64 2,44 2,59 2,38 1,77 8,15 
S = série 
 

 Os resultados apresentados pelas duas subcategorias de faixa etária são 

apresentados na tabela V. Observa-se pequena variação entre as médias dos resultados 

obtidos pelas duas faixas etárias: 37,7 e 39,5 respectivamente. 

TABELA V  
 
Distribuição da amostra por resultado no TMP de Raven em relação às duas 
subcategorias de faixa etária 
 
FAIXA 
ETÁRIA 

MÉDIA DO 
RESULTADO FINAL

DP 

18 – 29 37,7 7,15 
30 - 44 39,5 8,79 
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 Procurou-se dividir a amostra em relação aos anos de estudo efetivamente 

concluídos e os resultados encontrados encontram-se na Tabela VI. Foram os seguintes: 

entre os que estudaram de 1 a 4 anos no máximo, a média de acertos foi de 37,31 itens 

(DP = 9,14) e entre os que estudaram de 5 a 8 anos a média de resultados foi de 40,2 

(DP = 7,24). Não se pode dizer que houve variação significativa dos resultados em 

relação à faixa etária dos sujeitos. 

TABELA VI  
 
Distribuição da amostra por resultado no TMP de Raven em relação aos anos de estudo 
 
ANOS DE 
ESTUDO 

Número de 
sujeitos 

MÉDIA no 
resultado total 

DP 

1- 4 13 37,31 9,14 
      5 - 8 15 40,2 7,24 
 

5. Discussão 

 A maior prevalência do sexo feminino foi devido à maioria dos sujeitos da 

amostra ter vindo de um curso de educação para jovens e adultos (EJA) de um bairro de 

classe média de São Paulo onde a incidência de empregadas domésticas e babás é alta.  

 Pelo mesmo motivo pode-se explicar a regularidade da amostra em relação aos 

dados de renda familiar e ocupação. 

 A subdivisão da faixa etária em duas categorias menores teve a intenção de 

averiguar se o desempenho no TMP de Raven poderia sofrer alterações em função da 

variação da idade dos sujeitos. Não foram encontrados dados que apontassem para uma 

conclusão nesse sentido. 

 Observou-se um DP alto (8,15) em relação à média (38,86) dos resultados totais 

no TMP de Raven. Provavelmente os dados altamente discrepantes tanto para mais (52 

pontos) quanto para menos (24 pontos) sejam os principais responsáveis por esse 

achado. 
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 As médias obtidas entre as séries do TMP Raven revelaram que os resultados 

mais baixos localizaram-se na série E (M = 3,61; DP = 1,77)) e os mais altos na série A 

(M = 10,21; DP = 1,64). 

 A tentativa de subdividir os sujeitos da amostra em categorias segundo os anos 

de estudo efetivamente concluídos - de 1 a 4 e de 5 a 8 anos – não resultou em diferença 

significativa entre essas subcategorias e os resultados obtidos no TMP Raven. 

 O cruzamento dos resultados obtidos no TMP Raven com a pontuação no SQR 

de cada sujeito, ou seja, em relação ao nível de sintomas neuróticos presentes, também 

não resultou em dados relevantes. 

 Assim, pode-se dizer que a amostra investigada pelo presente trabalho 

apresentou-se de forma homogênea nos resultados do TMP Raven no que se refere às 

categorias de faixa etária estudada (18 a 44 anos), sexo (feminino = 22 sujeitos), renda 

familiar média (de 0 a 4 salários mínimos), ocupação principal (serviços gerais) e anos 

de estudo (M = 5,43; DP = 1,81). 

 Outros estudos utilizando amostras masculinas podem ser interessantes para se 

averiguar se o sexo pode ser ou não um determinante importante nos resultados do TMP 

Raven. 

 Além das limitações desse estudo em relação ao sexo dos sujeitos, podem-se 

levantar hipóteses sobre limitações em relação à falta de diferentes ocupações 

profissionais entre os sujeitos. Será que o fato da maioria ocupar posições semelhantes 

não determinou resultados semelhantes? 

 Outra hipótese para a regularidade dos dados obtidos pode estar relacionada ao 

fato da maioria (22 sujeitos; 78%) dos sujeitos pesquisados estarem em plena atividade 

escolar, ou seja, será que o fato de se ter uma vida escolar ativa independente da idade 

pode ser um fator de influência positiva nos resultados do TMP de Raven? 
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 Novos estudos envolvendo o TMP de Raven 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 TMP de Raven. 
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