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RESUMO
A  pesquisa  cumpriu  uma  etapa  da  validação  do  Teste  de 
Raciocínio Concreto (TRC) para a população estudantil com o uso 
de jogos educativos (materiais concretos)  para alunos de  13-15 
anos das  8ª e  9ª séries do ensino fundamental. Foi realizada a 
análise fatorial  e o teste apresentou três fatores nos construtos 
das  estruturas  mentais  (estabelecimento  de  propriedades  e 
relações  presentes  nos  materiais  concretos,  discriminação  dos  
atributos  característicos  dos  jogos  e  convergências  dos  
esquemas para a solução do enigma contido nos jogos) e dois 
fatores  no  comportamento  (comportamentos  relacionados  à 
realização  da  tarefa e  comportamentos  relacionados  com  o 
brinquedo). Resultante da análise fatorial nas estruturas mentais o 
coeficiente de precisão foi 0,90 (α de Cronbach)∗, erro padrão de 
medida igual a 1,75, correspondendo a 2,9% da amplitude total da 
escala  de  medida  do  escore  no  teste  e  coeficiente  de 
sensibilidade  γ2 =  9,49 correspondendo  ao  valor  da  variável 

normal padrão  z =  3,8,  ou seja, há uma chance de  99,9% do 
escore obtido no TRC apresentar erro de medida inferior ao erro 
padrão da medida; e nos fatores relacionados ao comportamento 
lúdico o coeficiente de precisão foi 0,98 (α de Cronbach)∗, o erro 
padrão  de  medida  igual  a  0,68,  correspondendo  a  1,2% da 
amplitude total do escore no teste; e coeficiente de sensibilidade 
γ2 = 6,66, ou seja, há uma chance de 99,4% do escore obtido no 
TRC apresentar erro de medida inferior ao erro padrão da medida. 
O Teste de Raciocínio Concreto mostrou validade e precisão para 
uso na população estudantil, sendo de grande valor para pesquisa 
em  psicologia  e  educação,  notadamente,  no  diagnóstico  de 
dificuldades de aprendizagem de alunos no ensino fundamental, 
na faixa etária seis-12 anos.

Palavras-chave:  Ensino-aprendizagem.  Avaliação  diagnóstica. 
Raciocínio  Operatório  Concreto.  Teste. 
Psicometria.

  Este coeficiente α (alfa) calculado com os escores normalizados dos itens apresentou valor 
0,97.

  Este coeficiente  α (alfa de Cronbach) calculado com os escores normalizados dos itens 
apresentou valor 0,97.
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ABSTRACT
The investigation completed a stage of the validation of the Test of 
Concrete Reason (TRC) for the student population with the use of 
educational games (concrete materials) for students of  13 to  15 
years of the 8th and 9th years of the fundamental teaching. Was it 
carried out the factorial  analysis and the test it  presented three 
factors  in  the  construction  of  the  fundamental  structures 
(establishment  of  properties  and  relationships  present  in  the 
concrete materials, discrimination of the characteristic attributions 
of the games and convergences of the schemes for the solution of 
the  contained  puzzles in  the  games)  and  two  factors  in  the 
behavior  (behaviors  related  to  the  realization  of  the  task  and 
behaviors related to the toy). Resultant of the factorial analysis in 
the mental structures the coefficient of precision was  0,90 (α de 
Cronbach)∗,  standard  error of  measurement equal  to 1.75, 
corresponding  to  2,9% of  the  total  amplitude  of  the  scale  of 
measure of the punctuation in the test; and coefficient of sensibility 
γ2 =  9,49 corresponding  to  the  value  of  the  standard  normal 

variable z = 3,8, in other words, there is an opportunity of 99,9% 
of the punctuation obtained in to the  TRC to present an error of 
inferior  measure  to  standard  error of measurement;  and  in  the 
factors related to the behavior lúdico the coefficient of precision 
was of 0,98 (α de Cronbach)∗, the estandart error of the measure 
similar to 0,68, corresponding to 1,2% of the total amplitude of the 
punctuation in the test; and coefficient of sensibility γ2 = 6,66, that 
is to say, there is a possibility of 99,4% of the punctuation obtained 
in the  TRC to present error  of  inferior  measure to the standart 
error  of  the  measure.  The  Test  of  Concrete  Reason  showed 
validate and precision for the use in the student population, being 
of great value for investigation in psychology and education, more 
specifically,  in  to  the diagnosis of  difficulties of  students'  of  the 
fundamental teaching learning, in the age group of six-12 years. 

Word-key:  Teaching-learning.  Diagnostic  evaluation.  Concrete 
operational reason. Test. Psychometrics.

  This coefficient  α (alpha of  Cronbach) calculated with  you stanchion you normalized two 
articles it presented value 0,97.

  This coefficient  α (alpha of  Cronbach) calculated with  you stanchion you normalized two 
articles it presented value 0,97. 
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Resumen
La investigación cumplió una etapa de la validación del Test de 
Raciocinio Concreto (TRC) para la población estudiantil con el uso 
de juegos educativos (materiales concretos) para alumnos de 13 
a  15 anos del  8ª e  9ª años de la enseñanza fundamental.  Fue 
realizado el análisis factorial y el test presentó tres factores en la 
construcción  de  las  estructuras  fundamentales  (establecimiento 
de  propiedades  y  relaciones  presentes  en  las  materiales 
concretos, discriminación delas atribuciones características de los 
juegos  y  convergencias  de  los  esquemas para  la  solución  del 
enigma  contenido  en  las  juegos)  y  dos  factores  en  la 
comportamiento  (comportamientos  relacionados a la  realización 
del tarea y comportamientos relacionados al juguete). Resultando 
del análisis factorial en las estructuras mentales el coeficiente de 
precisión fue 0,90 (α de Cronbach)∗, erro padrón de medida igual 
a 1,75, correspondiendo a 2,9% de la amplitud total de la escala 
de  medida  de  la  puntuación  en  el  test;  y  coeficiente  de 
sensibilidad γ2 =  9,49 correspondiendo al valor de la variabilidad 

normal padrón z = 3,8, o sea, hay una oportunidad de 99,9% de 
la puntuación obtenida en al  TRC presentar un error de medida 
inferior  al  error  padrón  de  la  medida;  y  en  los  factores 
relacionados al comportamiento lúdico el coeficiente de precisión 
fue de 0,98 (α de Cronbach)∗, el error padrón de la medida igual 
a  0,68,  correspondiendo  a  1,2% de  la  amplitud  total  de  la 
puntuación en el test; y coeficiente de sensibilidad  γ2 =  6,66,  o 
sea, hay una posibilidad de 99,4% de la puntuación obtenida en el 
TRC  presentar  error  de  medida  inferior  al  error  padrón  de  la 
medida. El Test de Raciocinio Concreto mostró validad y precisión 
para el uso en la población estudiantil, siendo de gran valor para 
investigación en psicología y educación, más específicamente, en 
al  diagnóstico de dificultades de aprendizaje  de alumnos de la 
enseñanza fundamental, en la faya de edad 6-12 años.
Palabras-clave:  Enseñanza-aprendizaje.  Evaluación  diagnóstica. 
Raciocinio operacional concreto. Test. Psicometria.

 Este coeficiente  α (alfa de la Cronbach) calculado con os escores normalizados dos ítems 
presentó valor 0,97.
  Este coeficiente α (alfa de la Cronbach) calculado con os escores normalizados dos ítems 

presentó valor 0,97. X
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1 INTRODUÇÃO
O desejo de trabalhar esta temática e realizar esta pesquisa surgiu no 

decorrer da minha trajetória profissional como professor do ensino fundamental 

e médio,  atuando na disciplina de Matemática e,  também, por um interesse 

especial  pelas  atividades  infantis,  principalmente  jogos,  brinquedos  e 

brincadeiras.

Um conjunto de fatos e situações, nem sempre diretamente ligados ao 

tema proposto, contribuíram neste percurso através de reflexões e inquietações 

necessárias para constituição de uma pesquisa. Primeiro, o interesse pessoal 

pela atividade lúdica como recurso psicopedagógico;  em seguida, o contato 

com alunos, seus familiares e professores, por meio das aulas ministradas em 

capacitações  realizadas  na  formação  em  serviço  de  professores  da  rede 

pública  do  estado  do  Ceará,  vinculados  à  Superintendência  de  Fortaleza 

(SEFOR),  antigo Centro Regional  de Desenvolvimento da Educação (Crede 
21). Posteriormente, ligado à Fundação Almir Pinto, ao Espaço Educativo como 

professor-instrutor,  realizando  formações  e  capacitações  em  serviço  às 

secretarias de educação municipais.

Outro  aspecto  a  considerar  refere-se  ao  conjunto  de  atividades, 

elemento  característico  do  ensino  em que  ocorre  a  inclusão  do  sujeito  no 

processo  de  aprendizagem,  envolvendo  a  elaboração  de  conceitos,  o 

estabelecimento de relações e propriedades e a descoberta de atributos no 

âmbito do processo da educação, principalmente no espaço escolar, quando o 

aluno faz uso do raciocínio.

Por outro lado, a intervenção e a mediação nos processos de ensino-

aprendizagem durante a infância e a adolescência podem envolver situações 

de acompanhamento individuais ou grupais nos quais, por meio de atividades 

planejadas,  o  aluno  desenvolve  o  máximo  possível  o  seu  potencial, 

possibilitando  melhor  desempenho  nas  suas  ações.  Assim,  a  criança  deve 

exercer atividades a fim de favorecer seu desenvolvimento cognitivo, sensorial, 

motor,  emocional  e  social.  Nesse  sentido,  pensa-se  a  família  e  a  escola 

orientadas  em  relação  às  atividades  a  serem  desenvolvidas  pelo  aluno, 

respeitando suas dificuldades, suas potencialidades e sua individualidade.

19
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Durante a prática profissional na escola pública com alunos portadores 

de dificuldades e problemas de aprendizagem, além do atendimento individual 

e orientações à família, há, na maioria dos casos, uma espécie de intercâmbio 

com a escola, especialmente com os professores.

Por  ter  como  foco  principal  as  atividades  que  privilegiam  o 

desenvolvimento da percepção, da memória, da imaginação, da linguagem e 

do pensamento, os atendimentos psicopedagógicos utilizando jogos e materiais 

concretos com as orientações à família e à escola são permeadas pelo brincar 

da criança, seja como atividades livres, com regras, com isomorfismos, com 

descobertas de propriedades ou generalizações. Nessa perspectiva, o uso de 

brinquedos  e  jogos  adaptados,  ou  com brinquedos  alternativos,  devem ser 

elaborados  e  construídos  com  objetivos  específicos  de  promover  o 

desenvolvimento  da  criança,  a  aquisição  de  habilidades,  competências  e  a 

inteligência cognitiva de insight.

Durante as intervenções em capacitações e formações com professores, 

discutem-se, em geral, as capacidades e, principalmente, as dificuldades dos 

alunos na aprendizagem dos conceitos e a construção do raciocínio, a partir 

dos  objetivos  estabelecidos  pela  escola  nos  planejamentos  a  serem 

desencadeados  pelas  atividades  escolares.  Muitos  desses  professores  têm 

relatado dificuldades diante do pouco envolvimento e desempenho do alunado 

nessas  atividades  e,  por  vezes,  trazem  questionamentos  solicitando  ideias 

sobre atividades mais adequadas e a melhor forma de realizá-Ias.

Durante  esse  processo  foram  surgindo  inquietações,  observações  e 

reflexões  acerca  das  atividades  lúdicas  desenvolvidas  com  crianças  no 

ambiente escolar, mas sem objetividade, não passando o uso dos materiais 

concretos  de  simples  jogos  para  “passar  o  tempo”,  de  “brincar  em  sala”. 

Identificar  atributos,  descobrir  propriedades,  estabelecer  relações  e 

operacionalizar  conceitos  não  se  constituem  preocupação  do  uso  desses 

materiais em sala de aula, pois não há conexão com os conteúdos e outros 

aspectos cognitivos.

Nesse sentido, de acordo com Parham e Fazio (2000) apud Silva (2003), 

durante  a  educação  infantil,  os  professores  e  professoras  chegaram a  ser 
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chamados de "senhores e/ou senhoras das brincadeiras", tal era a associação 

destes  profissionais  com  a  atividade  infantil.  A  utilização,  portanto,  dos 

materiais concretos – brinquedos e jogos manipuláveis e virtuais – nesse nível 

de  ensino  e  o  brincar  eram  tidos  como  recurso  terapêutico  ou  de  lazer, 

especialmente no trabalho com crianças.

Entre as décadas de 1950 e1970, as atividades lúdicas foram ignoradas 

como recurso educacional por profissionais do ensino. Entretanto,  diante da 

necessidade  de  sistematizar  métodos  eficientes  de  ensino,  houve  uma 

aceitação da sua prática de acordo com o modelo reducionista, em busca de 

tornar o uso dos materiais concretos mais aceitos e reconhecidos através da 

adoção de uma postura pedagógica.

Recentemente, o brincar voltou a ser explorado por estes profissionais, 

como uma ocupação significativa e fundamental, dentro da escola infantil e de 

ensino fundamental, tendo inclusive orientações concretas do seu uso na Lei 

de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  (Lei  Nº  9496/1996)  e  nos  Parâmetros 

Nacionais Curriculares (1998).

Nesse contexto,  o brincar com materiais concretos é considerado um 

veículo para a aquisição e cultivo de capacidades, habilidades, competências, 

interesses  e  hábitos  necessários  para  o  desenvolvimento  cognitivo  e 

aprendizagem dos alunos.

Há de se considerar na área educacional e nos mais diversos contextos 

(escolas, creches, cursos profissionalizantes, escolas especiais, entre outros), 

a criação dos mais diversos ambientes de aprendizagem com esses tipos de 

materiais  (brinquedoteca,  laboratório  de  raciocínio  lógico,  laboratório  de 

matemática,  sala  de  multimeios,  sala  de  jogos,  ambiente  de  ludoterapia, 

ludoteca etc.). Olhadas pela ótica do profissional são percebidas entre outras 

possibilidades de sua atuação nesses espaços educacionais, instrumentalizar a 

escola  e  o  aluno  para  uma ação  pedagógica  efetiva,  incluindo  adaptações 

ambientais e de mobiliário; escolha, elaboração e adaptação de atividades.

A proposta desta pesquisa não é discutir a atuação dos profissionais que 

trabalham  com  crianças  e  adolescentes,  mas  essas  colocações  se  fazem 

necessárias para situar a experiência profissional e compreender as origens 
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das reflexões que levaram ao interesse em ter como objeto de estudo o brincar 

de crianças e adolescentes:

a) com o uso de jogos e brinquedos;

b) com as dificuldade de aprendizagem;

c) com o déficit de atenção;

d) com  as  dificuldades  da  estruturação/construção  da  atenção  e 

concentração;

e) com as dificuldade na elaboração de conceitos, propriedades, relações e 

atributos;

f) no  uso da memória,  da  imaginação e  do  raciocínio  na  resolução de 

problemas, entre outros aspectos que afetam a aprendizagem.

Ao postular o ingresso no programa de Pós-graduação em Educação 

Brasileira, na Linha de Pesquisa: Avaliação Educacional, eixo temático Ensino-

aprendizagem com o projeto de pesquisa, intitulado "Construção de um Teste 
de Raciocínio Concreto (TRC) – Estudo Avaliativo", o pensamento foi o de 

pesquisar a eficiência  e eficácia na aplicação planejada de um conjunto de 

jogos educativos (materiais concretos) em alunos do ensino regular em escolas 

particulares e públicas. A perspectiva é relacionar, estabelecer e certificar tais 

materiais como elemento de comprovação do raciocínio concreto,  típico dos 

processos  mentais  do  estádio  do  desenvolvimento  mental  do  operatório 

concreto, além de verificar alguns resultados do comportamento lúdico entre 

alunos que freqüentam a escola.

Compreendendo  que  esse  propósito  é  audacioso,  mas  com 

possibilidades de ser  alcançado,  em que pese às  dificuldades de se  isolar 

variáveis que permitam verificar se a atividade lúdica poderia ter influências no 

desenvolvimento de determinadas habilidades/competências e de raciocínios, 

este  trabalho  assenta-se  em  duas  dimensões:  o  jogo  na  sua  perspectiva 

didático-pedagógica no espaço escolar e o jogo como material concreto que 

pode possibilitar a testagem da existência dos esquemas mentais típicos do 

estádio das operações concretas, que se estruturam na criança entre seis anos 

e dez-12 anos.



23

Com relação à primeira dimensão, o jogo no espaço escolar há uma 

referência citada por Silva (2003), do uso das atividades lúdicas em trabalho 

desenvolvido  na  Universidade  Paris-Nord,  pelo  grupo  de  pesquisas  sobre 

ciência  do  jogo,  coordenado  pelo  professor  Gilles  Brougère  no  convênio 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o 

Comitê  Francês  de  Avaliação  da  Cooperação  Universitária  com  o  Brasil 

(COFECUB). Segundo a autora, as atividades lúdicas referidas relacionam-se 

aos estudos sobre jogos, brinquedos, ludotecas dentre outros, no âmbito da 

educação infantil. Para Brougère (1995), a criança não nasce sabendo brincar: 

ela aprende primeiro com a mãe e depois com outros familiares. E assim é 

desde os tempos mais remotos. Além desse marco, incorpora-se o conceito de 

inteligência  cognitiva  de  Perkins  (2003),  da  Harvard  Graduate  School  of 

Education,  desenvolvido  no  Projeto  Zero,  onde  aprofunda  estudos  sobre  a 

relação entre inteligência e criatividade.

Esse  referencial  é  essencial  para  uma  mudança  na  forma  de 

compreender a importância dos materiais concretos e da atividade lúdica sob 

uma perspectiva sócio-cultural e epistemológica, assim como suas principais 

características e os estudos teóricos relacionados ao tema. Em seu contexto se 

coloca a oportunidade de “brincar” na escola como uma preocupação deste 

estudo,  como  um  potencial  no  processo  de  desenvolvimento  do  ensino 

aprendizagem de crianças com ou sem deficiências associadas, tendo como 

ponto de partida o domínio  e  a  clareza do uso dos jogos e brinquedos no 

desenvolvimento do raciocínio.

Por outro lado, apesar de a atual tendência da educação brasileira ser 

estruturada  nos  princípios  epistemológicos  (ensino  e  aprendizagem  por 

competências) e pedagógicos (interdisciplinaridade e a contextualização sócio-

cultural), tal como preconiza os PCN (BRASIL, 2001), o campo de investigação 

desta  pesquisa  não  se  restringe  às  escolas  públicas,  inclusive  com  a 

participação dos professores  das salas de aula  de cada turma.  No uso de 

escolas públicas, esta opção se justifica por dois motivos: tais escolas existem 

e é a alternativa educacional para a grande maioria dos alunos, seja pelo fato 

de pertencerem à classe trabalhadora, vivenciando um período de transição ou 
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pela aparente ineficácia das ações de inclusão, equalização, acesso escolar e 

responsabilidade  do  poder  público  sobre  a  educação  infantil  e  ensino 

fundamental, de sua responsabilidade.

Nessa dimensão, a hipótese norteadora deste trabalho é a de que, de 

algum tempo para  cá,  a  educação e  a  escola  vem adotando o  jogo como 

recurso pedagógico.  Embora a fundamentação teórica no campo do ensino 

aprendizagem  e  a  importância  do  brincar  para  o  desenvolvimento  infantil 

tenham  evoluído  não  se  encontram  na  literatura  pertinente  estudos  que 

correlacionem esses dois campos de pesquisa com o ensino aprendizagem no 

ensino  fundamental,  que tem início  no  estádio  do  operatório  concreto e  se 

plenifica no estádio do pensamento formal, com base no enfoque piagetiano.

O  jogo,  neste  contexto,  ainda  está  associado  ao  referencial  do  jogo 

didático. Parece que o brincar livre, ou mesmo com alguma regra posta, ou o 

brincar pelo brincar, tem sido a prática no cotidiano escolar dessas crianças, na 

perspectiva  de  favorecer  a  algo  mais  objetivo  que  não  seja  apenas  a 

brincadeira, o passar o tempo, mas, algo direcionado, por meio de atividades, 

ao desenvolvimento dos esquemas mentais que subsidiam o uso do raciocínio.

Tal fato parece estar ainda mais presente no ensino fundamental por 

apresentarem  outras  deficiências  associadas,  acarretando  um  grau  de 

comprometimento ainda maior com a aprendizagem do aluno. Para muitos dos 

alunos, nesse nível de ensino, há a necessidade de estímulos do outro para a 

interação  com o  ambiente  físico  e  social.  Entretanto,  nesses  casos  parece 

haver uma lacuna ainda maior de pesquisas sobre atividade lúdica na referida 

modalidade.

Desse modo, este estudo pretende, em sentido amplo, avaliar um teste 

de  raciocínio  concreto,  verificando  sua  eficiência  e  a  eficácia  por  meio  da 

aplicação planejada do conjunto de materiais concretos que o compõem, em 

alunos  do  ensino  regular,  relacionando,  estabelecendo  e  certificando  esses 

materiais  como  elemento  de  comprovação  do  raciocínio  concreto  e  do 

comportamento  lúdico,  típicos  dos  processos mentais  do  estádio  operatório 

concreto no desenvolvimento mental entre seis-12 anos.

A derivação dessa tarefa implica três momentos específicos:
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• construir um teste de raciocínio concreto para a população estudantil 

com o uso de jogos educativos (materiais concretos).

• Certificar os materiais concretos constantes no  kit caixa de jogos e 

equipamentos  psicopedagógicos  como  efetivos  para  comprovar  a 

estruturação  dos  processos  mentais  típicos  do  estádio  operatório 

concreto do desenvolvimento mental, indicadores do raciocínio lógico 

e da inteligência cognitiva de insight; e

• verificar como as crianças comportam-se em situação de jogo ou do 

brinquedo, quando envolve esquemas mentais (raciocínios) típicos do 

estádio do desenvolvimento mental do Operatório Concreto.

A segunda dimensão referida, ainda, com relação ao referencial teórico 

deste trabalho, no jogo como material  psicopedagógico reporta-se a autores 

como ltard (1xxx), Séguin (1xxx), Froebel (1xxx) e Decroly (1xxx), entre outros, 

que  desenvolveram  métodos  e  técnicas  utilizando-se  de  jogos  nas  suas 

variadas acepções, iniciando seus estudos aplicando-os a crianças deficientes 

mentais, embora as conclusões possam ser reportadas para o ensino regular. 

Baseia-se  também  nos  trabalhos  sobre  o  jogo  na  educação,  tendo  como 

referência teórica Lev Vygotsky, Alexei Leontiev e a perspectiva sócio-cultural 

representada  por  Gilles  de  Brougère  e,  principalmente,  o  cognitivismo 

desenvolvimentista de Jean Piaget.

Por outro lado, a perspectiva da Psicologia sobre a importância do jogo 

no  desenvolvimento  infantil  também  deverão  estar  citadas  no  decorrer  da 

fundamentação  teórica  do  estudo,  assim  como  diversas  pesquisas 

relacionadas ao brincar como atividade que favorece a aprendizagem do aluno 

com as características e o perfil estabelecido de escola pública, sob o ponto de 

vista conceitual das áreas da Psicologia e da Educação.

Diante deste referencial teórico e com base na experiência profissional, 

parte-se do princípio que há três práticas pedagógicas distintas relacionadas ao 

jogo no ambiente escolar. A primeira dimensão diz respeito ao  jogo livre, no 

qual a criança deve ter liberdade de decisão sobre qual atividade irá realizar e 

como será realizada. Os materiais que podem servir de base para o jogo livre, 

por exemplo, são: brinquedos de parque, bonecas e carrinhos. Neste caso, o 
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adulto pode ter uma participação indireta no decorrer da atividade como, ser o 

responsável  pela  seleção  e  organização  dos  materiais,  de  ambientes  e  do 

tempo proporcionado para o “brincar” da criança.

A segunda se reporta ao que se denomina  jogo pedagógico (chamado 

por  muitos  de  jogos  educativos  ou  didáticos).  São  materiais  e  atividades 

oferecidas e dirigidas por um adulto, visando a objetivos específicos, como por 

exemplo: os jogos de encaixe para reconhecimento de formas geométricas.

A terceira se refere ao desenvolvimento do raciocínio e da inteligência, 

orientado para aquilo que é considerado núcleo da situação de aprendizagem e 

objeto de atenção dos educadores: a representação do raciocínio lógico, que 

expressa  a  presença  da  inteligência  no  sujeito,  principalmente,  no 

desempenho,  por  meio  da  situação-problema  e,  no  caso  deste  estudo, 

concebido pelo material concreto psicopedagógico (jogo) na forma do Teste de 
Raciocínio Concreto (TRC). É esta a grande questão investigada.

Para conseguir êxito nessa empreitada, se tomam cuidados especiais 

com o procedimento metodológico,  considerado o  maior  foco deste  estudo. 

Assim, diante do exposto, propõe-se uma metodologia quantitativa, em razão 

do uso da análise fatorial, como método estatístico característico para esse tipo 

de  estudo,  onde  há  a  necessidade  de  correlacionar  os  dados  (construtos, 

esquemas  mentais  ou  comportamentos)  observados  junto  à  amostra, 

associada à um levantamento de campo qualitativo, utilizando-se de filmagens 

dos sujeitos em situação de sala de aula.

A  metodologia  de  pesquisa,  quanto  aos  fins,  caracteriza-se  como 

pesquisa exploratória, uma vez que o estudo se realizará em área na qual há 

pouco conhecimento disponibilizado e sistematizado.

Sob o prisma estrutural, este estudo está assim dividido: no módulo 1 – 

Introdução,  abordando  a  problematização,  a  relevância  do  estudo  e  os 

objetivos  pretendidos;  a  seguir  o módulo  2,  Um Caminho com Referências, 

dividido em três segmentos: 2.1 Sobre o jogo; 2.2 Sobre o operatório concreto 

segmento e 2.3 Sobre o raciocínio e a inteligência como objeto dos Testes; no 

segmento 3 – é exposta a Metodologia. No Capítulo 4 – é realizada as Análises 

e Discussões dos Dados e, após estas, são tecidas algumas Considerações 
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conclusivas  no  remate,  se  procede  a  uma  sinopse  dos  achados  à  luz  da 

referências  teóricas  consultadas,  a  qual,  aliás,  estão  dispostas  nas 

Referências,  no  confronto  com a pesquisa  de campo,  se conclui  o  tratado, 

referências estas, seguintes ao último segmento do escrito.
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2 UM CAMINHO COM REFERÊNCIAS

O presente capítulo está dividido em três subitens; no primeiro (subitem 

1), se aborda as principais teorias sobre o jogo no espaço escolar, iniciando-se 

com os diversos significados do termo jogo, fazendo-se uma incursão sobre a 

evolução histórica do jogo, e encerrando-se com o papel dessa atividade no 

desenvolvimento mental da criança.

No  subitem  2,  é  discutida  as  fases  do  desenvolvimento  mental  da 

criança,  na  perspectiva  da  Epistemologia  psicogenética  de  Jean  Piaget, 

descrevendo-se a analogia funcional da assimilação, adaptação e equilibração 

para  a  elaboração  das  diversas  estruturas  mentais  responsáveis  pela 

construção da inteligência na criança.

No  último  subitem do  referencial  teórico  (3),  é  exposta  algumas  das 

teorias relevantes sobre os testes e a testagem, procurando-se significar o foco 

sobre o raciocínio e a inteligência no processo ensino aprendizagem.

2.1 Sobre o jogo

O caminho percorrido é permeado, inicialmente, pelo entendimento do 

que é "jogo", "brinquedo" e "brincadeira. Várias são as abordagens discursadas 

e confrontadas. Depois compreender estes termos em perspectivas distintas 

empregadas no contexto escolar, isto é, quando se refere à recreação, ou faz 

alusão ao brincar como algo prazeroso, ocupando o aluno com algo que lhe 

desperte a socialização, sem preocupação com o cognitivo. Há ainda, que se 

referir ao jogo como equipamento ou como meio, como por exemplo, a bola 

que é o objeto do jogo, mas é também, a denominação do jogo.

A intenção é superar os significados de senso comum causadores de 

confusões  terminológicas,  definindo  uma  nomenclatura  a  ser  adotada  no 

estudo, em que o brinquedo e o jogo são materiais concretos que transcendem 

a  brincadeira  e  o  brincar,  proporcionando  reconhecimento  de  atributos, 

discriminação  de  propriedades,  estabelecimento  de  relações  e 

elaboração/operação de conceitos dos objetos e da realidade, necessários à 

solução de situações-problema e atividades que requeiram estruturas mentais 

para  tal  fim.  Essa finalidade poderá  definir  em outra  perspectiva,  a  função 

28
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pedagógica no contraponto do jogo livre, que é a brincadeira e o brincar.

2.1.1 O que se deve entender por jogo, brinquedo e brincadeira

Autores como Bomtempo e Hussein (1986); Brougère (1995); Kishimoto, 

(1994) entre outros, ressaltam a discriminação dos termos  jogo,  brinquedo e 

brincadeira,  afirmando  que  nem  sempre  é  clara  a  distinção  e  apontam 

dificuldades existentes em definir tais termos.

Existe um levantamento elaborado por Silva (2003) que referencia na 

língua francesa e inglesa esses termos de forma categórica, considerando-se 

relevante  suas conferições para este estudo.  A autora se reporta  ao termo 

jouet  (em francês) para  designar o objeto, o brinquedo, o suporte material da 

brincadeira, citando, no entanto, que a palavra  jeu  serve para  nomear o jogo 

enquanto tal  e, as ações de jogar e brincar são definidos pelo verbo  jouer. 

Entretanto, a palavra  jeu, pode ser utilizada em outros contextos, distante da 

atividade lúdica, como na expressão jogo político.

Na  língua  inglesa,  o  correspondente  é  toy que  designa  o  objeto,  o 

brinquedo; já a palavra game destina-se aos jogos de regras e play à atividade 

de brincar. Silva (2003), citando Bomtempo (1997) e Helmes (1976) relata que 

o termo  play  envolve uma gama imensa de atividades que podem se referir 

àqueles  comportamentos  espontâneos  os  quais  emergem  quando  alguém 

realiza uma atividade não estruturada.

Henriot  (1989),  ao analisar os termos referentes ao fenômeno lúdico, 

dentre  outros  aspectos,  toma  como  base  uma  perspectiva  transcultural  do 

termo jogo, discutindo as palavras e seus significados em diferentes línguas e 

culturas, ressaltando que os termos  game,  em inglês, e  jeu,  em francês, que 

significam  jogo,  remetem  aos  verbos  to  play  e  jouer  que  significam  jogar, 

entretanto, tais expressões também são utilizadas para atividades como tocar 

um instrumento, e não somente para indicar atividades divertidas ou infantis. 

Chama,  ainda,  à  atenção  para  o  verbo  brincar na  língua  portuguesa  não 

possuir correspondente com as demais. O termo brincar se destina, de modo 

restrito, a um tipo de atividade específica da criança e, embora o verbo brincar 

também seja utilizado no cotidiano da língua portuguesa em ocasiões diversas, 
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seu significado, primeiro,  está relacionado à atividade infantil,  seguido pelas 

características relativas à espontaneidade e ao divertimento.

Por fim, parece que o próprio verbo jogar em português, não é utilizado 

com o mesmo sentido amplo que em francês e em inglês. Esta distinção é 

verificada também na polissemia do termo, ao comparar diferentes idiomas. No 

Brasil, os trabalhos de Bomtempo e Hussein (1986) e Kishimoto, (1994), entre 

outros,  apontam  para  a  falta  de  discriminação  desses  termos  na  língua 

portuguesa.  Essas autoras exemplificam que o termo  brinquedo,  de  acordo 

com o dicionário Aurélio (Ferreira, 1986), pode significar indistintamente "objeto 

que serve para as crianças brincarem; jogo de crianças; brincadeira".  Cabe 

ressaltar a falta de diferenciação entre objeto e ação relacionada ao termo.

No  sentido  de  esclarecer  e  distinguir  o  significado  dos  termos  jogo, 

brinquedo e  brincadeira,  relacionados  ao  ato  de  brincar  e  utilizados  neste 

estudo, serão destacados alguns postos, tais como: as tentativas de definições 

do termo jogo como atividade; a distinção entre brinquedo e jogo como objetos; 

e, a distinção entre jogo livre e jogo pedagógico (ou didático).

2.1.2 A definição dos termos jogo, brincadeira e brinquedo
Analisando  o  termo  jogo,  Brougère (1998)  e  Henriot  (1983  e  1989) 

apontaram que não se trata de dizer o que é  jogo, mas de compreender em 

que estratégias este vocábulo é utilizado. A própria ideia que se tem de  jogo 

varia de acordo com autores, épocas e culturas. A maneira como é utilizado e 

as razões dessa utilização são igualmente diferentes.

Os autores citados relatam em seus estudos que, diante da dificuldade 

de haver uma única definição que inclua todos os fenômenos considerados 

jogo, o termo deve ser investigado no contexto social e cultural em que está 

sendo  empregado  e  sob  a  lógica  na  qual  se  explica  o  termo  numa  dada 

realidade social.

Henriot (1983) elabora a reflexão a respeito de que se o jogo é um fato, 

deve-se tratar primeiramente de se estabelecer suas características e de definir 

as condições nas quais é permitido identificá-lo para depois classificá-lo em 

formas de jogos existentes e por fim explicá-lo através da pesquisa de suas 

causas,  da  formulação  de  suas  leis,  da  determinação  de  sua  função.  No 
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entanto, ele ressalta que os autores na área se mostram seguros quanto ao 

terceiro ponto, eles se atêm também à classificação, mas parece espantoso 

que quase não haja preocupação quanto ao primeiro ponto, que concerne à 

realidade de seu objeto de estudo. Raramente se perguntam em função de 

quais critérios se podem definir e reconhecer o jogo.

Cabe  acrescentar  que  além  da  Pedagogia  e  da  Psicologia,  o  jogo 

também é foco da Filosofia, da Sociologia e da Antropologia, entre outras áreas 

do conhecimento. Estas áreas possuem um papel importante no que tange às 

tentativas de definir o fenômeno lúdico.

Na perspectiva antropológica proposta por Henriot  (1983),  o jogo não 

toma forma de comportamento ou ação observável, mas sim de uma idéia, um 

conceito. Assim, a análise desse conceito, significa em primeiro lugar, verificar 

como a "idéia do jogo" é concebida por quem o emprega como sugere Henriot 

(1983; p.3), Essa ideia é construída a partir de uma infinidade de influências 

sofridas por quem emprega o termo, portanto o jogo é uma forma de interpretar 

e sentir, é humano, histórico e social.

Henriot (1983) complementa seu estudo sugerindo uma análise em três 

níveis:

1) o  jogo  como  estrutura  constituída,  com  certa  codificação  e 

dotado de um sistema de regras; é aquilo que o jogador joga;

2) o jogo pode ser conhecido como o que faz aquele que joga; há 

um ato, uma ação de jogar realizada por quem joga; e,

3) o jogo é o que faz o jogador jogar; são os motivos que levam a 

jogar.

Desse modo, a "idéia de jogo" deve preencher as seguintes condições, 

resumidamente:  identificar  características  do  fenômeno  jogo,  descrever  o 

comportamento por ele expresso e explicar as razões que levam o sujeito a 

jogar. Como bem afirma Henriot (1983), todo verbo implica um sujeito, todo ato 

um ator. Há o sujeito de o verbo jogar, ator da ação. O jogo e o brinquedo 

podem ser definidos, de modo geral, como sendo o que se destina ao jogo. Se 

há jogo, o jogo só está na atitude do ator, no aspecto de seu ato. De acordo 

com  Brougère (1998),  na própria ausência de uma definição rigorosa sobre 
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jogo, o termo é utilizado e compreendido como "atividade lúdica".

Henriot  (1989)  decompõe  atividade  lúdica  fazendo  a  distinção  entre 

situação lúdica e atitude lúdica. Para ele, atividade lúdica é o encontro entre 

situação e atitude lúdica, ou seja, entre jogo e jogador. Já  Brougère (1995 e 

1998),  com  base  na  perspectiva  de  Henriot  (1983  e  1989),  propõe  cinco 

características que permitem identificar a situação lúdica, o jogo.

A primeira característica é a mais complexa e interessante. A brincadeira 

é  uma  atividade  que  supõe  uma  comunicação  específica,  denominada 

metacomunicação,  como apontado primeiramente por  Bateson,  (1977).  Esta 

comunicação indica que se trata de uma brincadeira, situação na qual as ações 

imediatas e os objetos são transformados de acordo com as circunstâncias. "A 

brincadeira  supõe,  portanto,  a  capacidade  de  considerar  uma  ação  de  um 

modo diferente,  porque o parceiro  em potencial  lhe  terá dado um valor  de 

comunicação particular..." (BROUGÈRE, 1995, p.99).

Outra  característica  supõe  que  o  jogo  está  inserido  num sistema de 

regras, as quais estão presentes independentemente de quem brinca. Estas 

regras são produzidas à medida que se desenvolve o jogo e só existem quando 

aceitas  por  todos  que  jogam,  no  decorrer  desta  situação.  Nesse  contexto, 

surge  a  terceira  característica,  a  decisão.  O  jogo  torna-se  um  espaço  de 

decisão. A decisão está relacionada à liberdade de ação, ao desejo pessoal e 

ao desejo de se relacionar com o outro. A quarta característica da situação 

lúdica é a dissociação de consequências normais na realização de um ato. As 

ações produzidas durante o jogo, e pelo jogo, só intervêm no jogo, e não nas 

atividades externas a ele, como as da vida cotidiana.

Por fim, o jogo é sempre um espaço de incerteza. Tanto a finalidade 

como  os  resultados  finais  desta  atividade  são  sempre  desconhecidos, 

imprevisíveis.  Jogar  é  não  saber  o  resultado,  mesmo  quando  se  tenha 

preparado seu itinerário e calculado seus efeitos.

O  brincar  envolve,  em  geral,  a  utilização  de  diversos  materiais, 

brinquedos e jogos.  Brougère (1992) mostra que os brinquedos construídos 

especialmente para a criança só têm sentido lúdico, quando se tomam suportes 

da brincadeira. E a função lúdica que dá estatuto de brinquedo ao objeto.
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Ainda  de  acordo  com  Brougere  (1995),  a  brincadeira  pode  ser 

considerada  como  uma  forma  de  interpretação  que  a  criança  faz  dos 

significados  contidos  no  brinquedo.  É  na  situação  da  brincadeira  que  o 

brinquedo  é  mais  utilizado.  Ele  não  condiciona  as  ações  da  criança,  mas 

oferece um suporte determinado, que ganhará diferentes significados durante a 

brincadeira.  O  brinquedo  é  um  objeto  cultural,  portador  de  significados  e 

representações, como muitos objetos construídos pelo homem.

De  modo  semelhante,  para  Sutton-Smith  (1986)  o  brinquedo  é 

considerado produto de uma sociedade que possui traços culturais específicos. 

Objeto da infância, o brinquedo permite expressões variadas antes mesmo de 

estar relacionado à atividade lúdica,  ele  está inserido num sistema social  e 

possui funções sociais que justificam sua existência.

Ao concordar que o significado dos termos aqui apresentados depende 

do contexto social, da cultura e da época, no caso brasileiro, Kishimoto (1994) 

sugere  as  seguintes  definições:  o  brinquedo  como  objeto,  suporte  de 

brincadeira, brincadeira como a descrição de uma conduta estruturada, com 

regras e jogo infantil para designar tanto o objeto como as regras do jogo da 

criança (brinquedo e brincadeira). De acordo com essas proposições, Wajskop 

(1995) definiu o termo brincadeira como um tipo de atividade social, humana, 

que supõe contextos sociais e culturais, a partir dos quais a criança recria a 

realidade  através  da  utilização  de  sistemas  simbólicos  próprios.  (ou)  A 

brincadeira infantil  pode construir-se em uma atividade em que as crianças, 

sozinhas ou em grupo, procuram compreender o mundo e as ações humanas 

nas quais se inserem cotidianamente. (WAJSKOP, 1995; p. 28 e 33).

Definir  os termos para serem adotados num trabalho científico se faz 

necessário  porque  a  pluralidade  do  fenômeno  jogo  aparece  nas  múltiplas 

classificações  existentes:  jogos  tradicionais,  com  regras,  simbólicos,  de 

construção,  entre  outros,  têm sido foco de atenção de diversos  estudiosos. 

Dessa forma, neste trabalho o termo "brinquedo" será entendido como objeto, 

suporte de brincadeira; assim como "brincadeira" corresponderá à descrição de 

uma atividade estruturada com regras  implícitas  ou  explícitas;  e  'jogo’  será 

entendido como objeto que possui regras explícitas e como atividade, sinônimo 
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de  brincadeira.  Cabe  ainda  distinguir  o  jogo  e  o  brinquedo  como  objetos, 

considerando  que  ambos  são  suportes  materiais  para  brincadeira. 

Posteriormente serão discutidos os termos jogo livre  e jogo pedagógico (ou 

didático).

2.1.3 Brinquedos e jogos: os materiais para brincar
Como  dito  anteriormente,  o  brinquedo  pode  ser  caracterizado  como 

fornecedor  de  significações  que  a  criança  manipula  livremente.  Os  jogos 

pressupõem a presença de uma função como característica predominante. Em 

geral, há regras de utilização mais determinadas.

Há vários estudiosos que se preocuparam em estabelecer classificações 

de jogos e brinquedos, com diferentes critérios e finalidades diversas. Muitas 

dessas  classificações  e  análises  dão  ênfase  ao  objeto.  Algumas  buscam 

complementar com a observação do sujeito, o ato de brincar. Porém, parece 

que a maioria busca identificar a função contida nesses objetos.

De acordo com Michelet  (1992),  a  análise e classificação de jogos e 

brinquedos  têm aspectos  importantes  para  diversas  áreas,  que  podem ser 

agrupadas nas seguintes categorias: etnológicas ou sociológicas; filogenéticas; 

psicológicas e pedagógicas.

O  trabalho  de  Garon  (1992  e  1997),  denominado  sistema  ESAR, 

constitui  uma  extensa  análise  psicopedagógica  de  jogos  e  brinquedos  que 

permite descrever, num repertório, as funções valorizadas em cada brinquedo. 

Esta análise tem por  base os critérios de classificação de Piaget  -  jogo de 

exercício, simbólico, de construção e de regras.

A ideia de funcionalidade do brinquedo, seja como instrumento educativo 

ou ferramenta  para o desenvolvimento infantil,  é  a  marca dessa análise.  O 

sistema ESAR faz a análise do objeto,  supondo as potencialidades de uso, 

buscando identificar as competências da criança que estarão relacionadas ao 

uso  do  brinquedo  analisado.  Propõem-se  a  auxiliar  os  profissionais,  como 

educadores e brinquedistas, na escolha dos materiais a serem utilizados com 

as crianças.

Michelet (1992) apresenta uma classificação de jogos e brinquedos de 

acordo  com  os  critérios  estabelecidos  pelo  ICCP  (Intemational  Council  for 
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Children's  Play),  cujo  objetivo  é  o  de  favorecer  o  jogo  infantil.  Essa 

classificação, que pretende ser uma ferramenta utilizada nas brinquedotecas e 

por educadores, é realizada a partir de quatro qualidades fundamentais, com 

as quais o brinquedo pode ser analisado:

• o  valor  funcional:  caracterizado  pelas  qualidades  intrínsecas  do 

brinquedo;

• o valor experimental: o que a criança pode fazer ou aprender com seu 

brinquedo em todos os níveis, como fazer ruído, rodar.

• construir e classificar;

• o valor da estruturação: o conteúdo simbólico do objeto, como ninar a 

boneca;

• o valor  da  relação:  a  forma segundo a qual  o  brinquedo facilita  o 

estabelecimento de relações entre as crianças, como jogos de papéis 

e jogos de dama.

Para  Brougère (1995), o jogo pode ser visto como um objeto que tem 

regras, e que possui uma função específica. O brinquedo não parece ter uma 

função definida,  é  um objeto que apresenta  um expressivo  valor  simbólico, 

objeto infantil distinto e específico, cuja função parece vaga. Ele afirma ainda 

que a função do brinquedo seja a brincadeira.

Nesse sentido, Brougère (1995) aponta que o jogo e o brinquedo podem 

ser analisados de modo diferente quanto à função e à significação. É preciso 

considerar dois pólos existentes no universo dos objetos lúdicos. O pólo do 

brinquedo,  cujo domínio é simbólico, e pólo  do jogo,  no qual  o domínio  da 

função se faz mais presente.

Ao se referir à análise de funções do brinquedo, Brougère (1995) afirma 

que  é  um  objeto  marcado  pelo  domínio  do  valor  simbólico;  a  dimensão 

simbólica torna-se a função principal do brinquedo. Pode-se dizer que a função 

primeira deste objeto é a atividade lúdica, e atividade supõe ações, que não 

são determinadas pelas análises do objeto. A atividade lúdica sempre envolve 

ações e significados, e estes elementos são, em parte, a interpretação que a 

criança faz do brinquedo que, por sua vez, está relacionada a muitos outros 

fatores, dentre eles um complexo contexto sócio-cultural.
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Assim,  na  tentativa  de  realizar  uma  análise  do  brinquedo,  é  preciso 

conceder mais lugar ao parâmetro individual  na diversidade de usos de um 

mesmo brinquedo.  O  que  importa  é  a  possibilidade  que  a  criança  tem de 

integrar o objeto na dinâmica de sua brincadeira. A discriminação do brinquedo 

mais adequado parece difícil,  só a observação atenta do brincar da criança 

pode  ajudar  a  descobrir  aquele  que  corresponde  às  expectativas  e  às 

necessidades da criança (BROUGÈRE, 1992).

Bomtempo  (1997)  também  ressalta  que  a  parte  mais  importante  da 

classificação e da análise de jogos e brinquedos é a leitura da criança. A autora 

propõe que sejam considerados na análise: o objeto,  a criança e a relação 

criança objeto. A classificação proposta por Bomtempo (1990 e 1997) baseia-

se em critérios relacionados ao desenvolvimento e aprendizagem, que deve 

ocorrer em três passos:

• reconhecimento do objeto:  consiste na manipulação do objeto pelo 

adulto, visando a verificar suas qualidades: ser durável, atóxico, cores 

atraentes etc. Assim o adulto deve brincar com o brinquedo, a fim de 

fazer a sua leitura do objeto;

• seleção do objeto: realizada através das seguintes categorias:

1) tipo de brinquedo - se o brinquedo é estruturado, semi-estruturado 

ou desestruturado, se possui regras explícitas ou não, seu grau de 

complexidade etc.;

2)  aspectos  relacionados  ao  desenvolvimento  e  aprendizagem  - 

focaliza o que a criança pode aprender com a manipulação como, 

lateralidade, discriminação espacial etc.;

3)  possibilidades  de  utilização  -  as  finalidades  sugeridas  pelo 

brinquedo como, brincar de casinha; e,

4)  pré-requisitos  -  consiste  no  que  a  criança  precisa  saber  para 

brincar  adequadamente  com o  brinquedo como conhecer  cores, 

números, estar alfabetizada etc.;

• adequação  do  objeto:  a  partir  da  sugestão  quanto  à  faixa  etária 

adequada a cada brinquedo analisado, segundo os critérios descritos 

acima, deve-se realizar a observação de crianças brincando em grupo 
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ou isoladamente, o que dará a leitura do brinquedo feita pela criança. 

As  observações  poderão  ser  completadas  por  entrevistas  com  os 

pais, professores, fabricantes e com a própria criança.

É  interessante  observar  ao  mesmo tempo em que  algumas  análises 

estão  ligadas  ao  objeto,  o  relevante  é  auxiliar  aos  fabricantes,  aos 

organizadores de brinquedotecas e àqueles que elaboram pesquisas, como os 

estudos apresentados por Garon (1992) e Michelet (1992) enfatizando a ação 

da criança diante do brinquedo, como nas análises propostas por Bomtempo 

(1990 e 1997) e Brougère (1992 e 1995).

Isso parece demonstrar a ideia concomitante e por vezes confusa de 

objeto e da ação, no que se refere a jogos e brinquedos. Por outro lado, parece 

reforçar a definição proposta de brinquedo e jogo como objeto, como suporte 

para  a  atividade  lúdica  e  do  termo  jogo  como  sinônimo  de  brincadeira 

relacionado às ações da criança.

2.1.4 Jogo pedagógico e jogo livre

Muitas são as discussões sobre a função e a importância do que se 

costuma  chamar  jogo  educativo  e,  mais  recentemente,  do  brincar  livre  no 

ambiente escolar. Como bem aponta Kishimoto (1992), entre os profissionais 

na área, parecem persistir muitas dúvidas ao associar o jogo à educação e ao 

desenvolvimento infantil: se há diferença entre o jogo e o material pedagógico, 

se o jogo educativo é realmente jogo e se o jogo tem um fim em si mesmo ou 

se é um meio para atingir objetivos específicos.

No contexto educacional,  alguns autores [Brougère, (1998;  Kishimoto, 

(1994); e Rabecq-Maillard, (1969)] discutem a função do jogo educativo a partir 

do próprio termo.

Segundo Simon (1921) apud  Brougère, 1998),  o termo jogo educativo 

aparece,  pela  primeira  vez,  no  contexto  da  educação francesa,  no  livro  de 

Jeanne  Girard  de  1991,  intitulado  Jeux  educatifs:  méthode  française 

d'education.

Trata-se, para Girard (1991; p.8), de criar um método "que repousará na 

idéia do jogo (trabalho da criança) com exercícios que têm por objetivo e resultado a educação 

(dever do professor)" (o grifo é meu). Para a autora, a criança deve  jogar, mas 
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todas as vezes que o professor lhe der uma ocupação que tem a "aparência" 

de  um  jogo  e  que  cumpre  um  papel  educativo,  isto  não  pode  excluir  a 

possibilidade do jogo livre da criança.

Sob este aspecto, em Histoire des jeu educatifs, Rabecq-Maillard (1969) 

aponta  para  a  contradição  existente  no  termo  e,  conseqüentemente,  na 

atividade denominada jogo educativo,  a  partir  do  momento em que o jogo, 

considerado uma atividade gratuita por excelência, sem outro objetivo que ele 

mesmo, ganha caráter educativo; deixa de ser jogo. A autora apresenta ainda 

uma definição deste termo, segundo o senso comum, em que educativos são 

os  jogos  que,  sob  uma  forma  lúdica  e  aparentemente  desinteressada,  ao 

menos  para  quem participa  do  jogo,  e  tem  por  objetivo  a  educação,  com 

finalidades diversas em relação à idade.

Seja  qual  for  a  origem do termo,  como coloca  Brougère (1998),  não 

muda nada de fundamental quanto ao uso. Na prática, para este autor, não é 

mais jogo que se realiza, mas um procedimento educativo com aparência de 

jogo, isso leva à eliminação da atividade lúdica ou uma marginalização desta.

A expressão “jogo educativo” parece ser, sem dúvida, jogo por analogia, 

pois  há um deslizamento do vocabulário que permite  a  eliminação do jogo, 

conservando o vocabulário que designa um material cuja utilização está longe 

de corresponder aos critérios do jogo 'stricto sensu' conforme ensina Brougère 

(1995, p.146).

Por outro lado, quando Brougère (1995) se refere à brincadeira, ou seja, 

ao jogo livre da criança, ele aponta que: "Não temos nenhuma certeza quanto ao valor 

final  da  brincadeira,  mas  certas  aprendizagens  essenciais  parecem  ganhar  com  o 

desenvolvimento da brincadeira" (p.104). Isto indica que de uma forma ou de outra o 

jogo livre pode proporcionar algum tipo de aprendizagem.

Em um estudo que busca destacar a essência do jogo, Christie (1991) 

rediscutiu as características próprias desta atividade e elaborou os seguintes 

critérios para distinguir o jogo de atividades escolares:

• a  não-literalidade:  as  situações  do  jogo  caracterizam-se  por  um 

quadro  no  qual  a  realidade interna  predomina sobre  a  externa.  O 

sentido habitual é substituído por outro. O sentido não é literal como o 
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ursinho de pelúcia servir de filho para a criança;

• efeito positivo: o jogo é geralmente caracterizado pelos elementos de 

prazer ou de divertimento. Ao brincar livremente e se satisfazer nessa 

ação, a criança demonstra por meio de sorriso. Esse processo traz 

inúmeros efeitos positivos para os aspectos motores, morais e sociais 

da criança;

• flexibilidade:  em  situação  de  jogo,  as  crianças  ensaiam  novas 

combinações de idéias e de comportamentos,  mais que em outras 

atividades  não  recreativas.  A  ausência  de  pressão  do  ambiente 

propicia  novas  investigações  à  solução  de  problemas.  Assim,  o 

brincar permite à criança tomar-se mais flexível e buscar alternativas 

de ação;

• prioridade do processo de brincar: o jogo só é jogo quando a criança 

pensa  apenas  em  brincar.  Enquanto  brinca,  sua  atenção  está 

concentrada na atividade em si  e  não em seus resultados.  Desse 

modo, o jogo educativo utilizado em sala de aula distancia-se desse 

critério ao dar prioridade ao produto final, a aprendizagem;

• livre  escolha:  a  jogo  só  é  jogo  quando  selecionado  livre  e 

espontaneamente pela criança. O contrário é ensino e trabalho;

• controle  interno:  no  jogo  são  os  jogadores  que  decidem  o 

.desenvolvimento dos fatos e acontecimentos. No jogo educativo, o 

professor manipula a situação para atingir seus resultados, objetivos, 

sem atender  a necessidade de ação livre  da criança.  Nesse caso, 

predomina o ensino, não há controle interno da criança de sua ação.

De  acordo  com  Christie  (1991),  as  quatro  primeiras  características 

servem  de  indicadores  úteis  e  relativamente  confiáveis  para  identificar  a 

situação de jogo: não-literalidade, efeito positivo, flexibilidade e a finalidade em 

si.  Os  dois  últimos  critérios  são  mais  úteis  para  identificar  se  o  professor 

concebe atividade escolar como jogo ou trabalho. Ou seja, se a atividade não 

for de livre escolha da criança e o desenvolvimento do jogo não depender da 

ação da própria criança, não é jogo e sim ensino, trabalho. Já de acordo com 

Kishimoto (1994), citando Campagne, as divergências existentes em torno do 
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jogo educativo estão relacionadas à presença concomitante de duas funções: 

lúdica e educativa. Dessa forma, o objetivo do jogo educativo é o equilíbrio 

entre essas duas funções. Entretanto, o desequilíbrio provoca duas situações: 

quando a função lúdica predomina, não há mais ensino, há apenas jogo ou, o 

contrário, quando a função educativa elimina todo o divertimento e o prazer, 

resta apenas o ensino.

Ao  considerar  importante  que a  escola  adote  o  jogo,  Mialaret  e  Vial 

(1981) apud Kishimoto (1994), observam uma variante de seu emprego nesse 

ambiente, diferenciando  jogo educativo de  jogo didático.  O primeiro envolve 

ações  mais  ativas  das  crianças,  permitindo  a  exploração  e  proporcionando 

efeitos  motores,  cognitivos,  sociais  e  afetivos  positivos  para  a  criança;  e 

segundo,  é  mais  restrito  e  é  atrelado  ao ensino  de  conteúdos  específicos, 

tornando-se no seu ponto de vista, inadequado para o desenvolvimento infantil, 

ao limitar o prazer e tornar-se monótono. Estes autores defenderem a utilização 

do jogo na educação pelos efeitos que proporcionam, afirmam que a criança 

que brinca livremente passa por um processo educativo espontâneo e aprende 

na  interação  com  o  ambiente,  sem  constrangimento  do  adulto.  Ressaltam 

ainda, que em qualquer ambiente doméstico, escolar ou público, a liberdade da 

criança é limitada por  contingentes  do  próprio  contexto.  Se em um desses 

ambientes for planejada a organização de espaços que privilegiem materiais 

adequados, maximizará a potencialidade do jogo.

Tais pressupostos estimularam o surgimento de propostas que valorizam 

a organização do espaço em instituições infantis para estimular a brincadeira 

livre da criança. Nesse sentido, Kishimoto (1994) complementa concluindo que 

a polêmica em torno da utilização pedagógica do jogo, deixa de existir quando 

se  respeita  a  sua  natureza.  Assim,  qualquer  jogo  empregado  pela  escola 

aparece  como  um recurso  educativo  e,  ao  mesmo  tempo,  é  um elemento 

indispensável ao desenvolvimento infantil, desde que a natureza da ação lúdica 

seja  respeitada.  Desse modo,  o  jogo apresenta o caráter  educativo  e pode 

receber também a denominação geral de jogo educativo.

Assim, esta autora demonstra ainda que o jogo educativo apareça então 

com dois sentidos:
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1)  sentido  amplo:  como  materiais  ou  situações  que  permite  a  livre 

exploração  em  recintos  organizados  pelo  professor,  visando  o 

desenvolvimento geral da criança; e,

2) sentido restrito: como material ou situação que exige ações orientadas 

com  vistas  a  aquisição  ou  treino  de  conteúdos  específicos  ou 

habilidades intelectuais. No segundo caso recebe, também, o nome 

de jogo didático (KISHIMOTO, 1992; p.22).

Embora  haja  essa  distinção  presente  na  prática  dos  professores,  a 

autora afirma que todo jogo é educativo em sua essência. Em outro estudo, 

Kishimoto (1992; p.33) indica que a prática pedagógica atual discrimina dois 

tipos de jogos, atribuindo-lhes os seguintes significados:

1) jogos livres: ação lúdica iniciada e mantida pela criança; e

2) jogos  educativos  ou  didáticos:  ação  lúdica  destinada  ao 

desenvolvimento de habilidades cognitivas e à aquisição ou treino de 

conteúdos específicos.

Kishimoto (1992) argumenta sobre o uso de jogos na escola, afirmando 

que  Mauriras-Bousquet  (1986)  faz  uma  interessante  discussão  sobre  o 

assunto, quando aponta que o conceito de jogo educativo é artificial, prejudica 

a  reflexão e,  de  fato,  impede que se  desenvolva  uma autêntica  pedagogia 

lúdica. Ela afirma ainda, que todos os jogos ensinam algo, mas o que ensinam 

não é necessariamente uma matéria do programa escolar. Afinal, ensina que o 

jogo é sempre, de um modo ou de outro, educativo, trazendo consigo sempre 

uma aprendizagem; porém raramente é também didática.

A autora também traz uma reflexão importante quanto à forma de utilizar 

o jogo na escola, que se refere ao fato de que muitos professores acreditam 

que o brinquedo e o jogo, enquanto objetos podem levar a jogar, mas não há 

atividade no objeto, e é a atividade que leva à aprendizagem. Nesse sentido, 

aprender e jogar são realidades que se formam no reino da liberdade, e não da 

obrigação (Mauriras Bousquet, 1986 apud KISHIMOTO, 1992).

Portanto,  de acordo com essa autora,  qualquer  jogo pode ser  usado 

para incentivar a aprendizagem, desde que garantido alguns elementos como a 

surpresa, o interesse em participar da atividade,  a introdução de elementos 
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inesperados, agradáveis e difíceis e o descobrimento de novas situações.

Em  sua  experiência  com  brinquedoteca,  Cunha  (1988)  discute  o 

conceito  brinquedo pedagógico (sinônimo de  brinquedo educativo), afirmando 

que tal denominação é relativa, pois o que caracteriza o brinquedo é a atitude 

que  envolve  sua  utilização  e  não  o  objeto  em  si.  Assim,  um  brinquedo 

pedagógico com letras do alfabeto impressas em cubos, por exemplo, pode ser 

usado para montar um trem.

Acrescenta ainda que todo brinquedo possa ser educativo, dependendo 

das  circunstâncias,  como  também  o  mais  educativo  dos  brinquedos  pode 

deixar de sê-lo em determinadas situações, já que o valor do brinquedo está 

diretamente ligado ao que ele consegue provocar na criança. Além disso, deve-

se considerar que os interesses e prioridades das crianças variam de acordo 

com a etapa de desenvolvimento e de seu momento de vida.  Refletindo-se 

essa  assertiva,  se  percebe  a  necessidade  de  objetivação  para  o  uso  dos 

brinquedos ou jogos educativos em sala de aula, para se evitar sentimentos e 

atitudes  expressas  do  tipo  “passar  o  tempo”,  “matar  a  aula”,  “quando  vai 

começar mesmo a aula”, comumente dita e ouvida, nos ambientes escolares, 

por gestores e alunos.

Num trabalho intitulado Educational toys, creative toys, Almqvist (1994), 

com base nas pesquisas internacionais  sobre a criança e o brinquedo,  nas 

quais se encontram vários aspectos dos brinquedos para aprendizagem e os 

brinquedos para fantasia, examina as conseqüências dos 'rótulos':  brinquedo 

educacional e brinquedo criativo. A autora aponta que essas classificações são 

a causa de muitos equívocos.

O  ponto  principal,  para  a  autora,  é  que  há  poucas  evidências  em 

pesquisas sobre a relação direta entre o brinquedo em si e o atingir um objetivo 

específico. Por outro lado, desde o século XVII,  se desenvolve a crença na 

relação brinquedo e desempenho infantil.  Ao longo do século XX aumentou 

ainda mais a distinção entre o brinquedo na escola (educativo) e o brinquedo 

de mercado (criativo ou de fantasia).

Almqvist (1994) conclui que recentemente a concepção da maioria dos 

brinquedos é educativa em algum aspecto, ressaltando que, finalmente, pode 
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ser dito que brinquedo educativo é um termo sem sentido. Além disso, parece 

plausível  que  qualquer  brinquedo  pode  estimular  a  aprendizagem  (se  a 

aprendizagem é  o  objetivo),  uma  vez  que  o  brinquedo  é  um desafio  para 

explorar e que a criança sente que há algo para aprender com isso.

Ao partilhar da idéia apresentada por alguns autores aqui referenciados 

(Almqvist,  1994;  Bomtempo,  1997;  e  Kishimoto,  1992  e  1994)  de  que  em 

qualquer tipo de jogo a criança pode aprender algo;  mas também, tendo em 

vista  que  existem práticas  distintas  quanto  ao  fenômeno jogo,  e  diante  da 

necessidade de definir termos num trabalho de pesquisa, duas definições serão 

adotadas neste trabalho:

• jogo livre ou brincadeira - ação lúdica iniciada e mantida pela criança; e

• jogo  pedagógico  ou  didático  -  ação  lúdica  destinada  a 

desenvolvimento de habilidades cognitivas (raciocínios) e à aquisição 

de  conteúdo  específicos  (conceitos,  estabelecimento  de  relações, 

identificação de propriedades e descoberta de atributos).

Cabe esclarecer que quando os autores citados referem-se aos termos 

jogo educativo e brinquedo educativo, estes estão sendo compreendidos como 

jogo  pedagógico,  cujas  características  e  funções  são  de  ensino  e 

aprendizagem, relacionando o jogo, à educação e ao desenvolvimento infantil, 

de  acordo  com  a  pedagogia  e  a  psicologia.  De  certa  forma,  justificam  as 

distinções dos termos discutidos e a utilização da atividade lúdica nas escolas.

2.1.5 Outra abordagem referencial sobre o jogo

O brincar,  para  muitos  adultos  é  considerado  prazeroso  e  excitante, 

embora não dêem a mesma importância ao fato de ser igualmente educacional. 

Segundo  Ferreira  Neto  et  al (1999),  alguns  julgam  o  jogo  infantil  como 

insignificante e dispensável, ao passo que outros acreditam nas contribuições 

do jogo em vários aspectos do desenvolvimento infantil.

A ludicidade, fundamental a saúde do ser humano, necessita de uma 

maior  consideração;  como  também  o  espaço  lúdico,  que  proporciona  a 

manifestação autêntica do indivíduo. Cunha (1988) valoriza o papel do espaço, 
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considerando-o a oportunidade da criança para o exercício da relação afetiva 

com o mundo, com as pessoas e com os objetos.

Em consequência das mudanças sociais,  as crianças, hoje, têm seus 

tempos  livres  institucionalizados  e,  cada  vez  mais,  depara-se  com  tarefas 

rigorosamente  estruturadas e conduzidas,  com uma menor oportunidade de 

espontaneidade. (FERREIRA NETO et al, 1999).

Segundo  os  autores,  nas  últimas  décadas  houve  um  progressivo 

interesse  pelos  estudos  do  jogo,  podendo  isto  ser  comprovado  através  do 

surgimento de periódicos especializados, livros temáticos, meios de divulgação 

a informação sobre o assunto, seminários e congressos internacionais. Estes 

estudos podem ser classificados em quatro categorias, objetivando:

• definição – distinção entre o comportamento de jogo e o de não-jogo;

• correlação –  correlacionar  o  jogo  com  o  desenvolvimento  social, 

emocional a cognitivo;

• diferenças individuais – esclarecer como fatores internos e externos 

podem afetar o jogo; e,

• fator  ecológico –  investigar  os  efeitos  da  situação  de  jogo  e  os 

materiais utilizados.

Definir  o  jogo é  uma  tarefa  difícil,  porém  é  fácil  diferenciar  o 

comportamento lúdico de outra atividade. Para Ferreira Neto  et al (1999), o 

estudo do jogo é um fenômeno complexo e global, tendo sua fundamentação 

dispersa,  visto  sua  multiplicidade  de  abordagens,  diferentes  linhas  de 

investigação e múltiplos pontos de vista teóricos.

Pesquisas sobre o jogo estão progredindo, no que diz respeito a sua 

definição. Johnson, Christie e Yawkey (1999) relatam um estudo que revela 

algumas diferenças fundamentais entre o jogo e a exploração. A exploração 
é caracterizada pela preocupação em adquirir informações sobre um objeto, 

enquanto o  jogo é regido pelas necessidades e desejos da criança. O  jogo 
consiste  em  gerar  excitação  através  do  ganho  de  informações  sobre  os 

objetos. Ou seja, quando uma criança brinca, ela despreza as  propriedades 
de como o objeto pode ser supostamente usado, e manipula o objeto da forma 
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como deseja. No quadro  1, abaixo, os autores resumem os principais fatores 

que diferenciam a situação de jogo e a da exploração.

Quadro 1 – Fatores que caracterizam uma situação de jogo x exploração

Sintomatologia Exploração Jogo
Posição Antecede o jogo Precede a exploração
Contexto Objeto desconhecido Objeto familiar
Propósito Aquisição de informação Criar excitação

Comportamento Estereotipado Variável
Humor Sério Alegre

Batimento cardíaco Baixa variabilidade Alta variabilidade
Fonte: Barros – 2002.

Ferreira Neto et al (1999) afirmam que alguns autores evidenciam mais o 

processo  de  brincar  da  criança  do  que  sua  intencionalidade.  Durante  a 

brincadeira,  é  a  criança que impõe seus objetivos,  tendo a liberdade como 

característica principal e, para esses autores, a atividade perde sua ludicidade 

quando for imposta por outrem, no sentido de dever ou obrigação. Entretanto, a 

atividade lúdica está frequentemente ligada à capacidade de a criança explorar 

os objetos que a rodeiam, da maneira que quiser, e realizar os seus desejos.

Os  autores  salientam que,  acima  de  qualquer  conceito  ou  definição, 

devem-se levar em consideração os contextos histórico, cultural  e social  da 

criança, pois estas são variáveis fundamentais no estudo da atividade lúdica.

2.1.6 A evolução histórica do Jogo

A referência  expressa a seguir,  resgata  a  evolução histórica  do  jogo 

como:  cultura (o brincar e a brincadeira);  saúde (disposição física e mental, 

gasto  do  excesso  de  energia,  superação  de  situações  traumáticas  e 

frustrações);  e  como  proposta  pedagógica (exploração  e  percepção  de 

atributos,  propriedades  e  relações proposta  pelo  conteúdo,  como objeto  de 

conhecimento),  além de tentar  caracterizar  a  possibilidade  psicopedagógica 

(reelaboração  de  esquemas  mentais)  como  também,  na  realização  de 

diagnósticos dos  estádios  do  desenvolvimento  mental  que  a  criança  se 

encontra, associando-se à agradabilidade da criança durante o uso do jogo na 

brincadeira (comportamento de excitação, de alegria).

As abordagens descritas neste subitem do estudo são divididas em dois 

grupos: as abordagens clássicas, provenientes do século XIX e início do século 
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XX; e, as abordagens modernas, após 1920. As abordagens clássicas tentam 

explicar por que a atividade lúdica existe e qual o propósito de sua utilização. 

No  quadro  2,  abaixo,  as  teorias  estão  relacionadas  com  seus  autores  e 

propósitos e, posteriormente, são descritas separadamente, de forma concisa.

Quadro 2 – Teorias e respectivos propósitos sobre jogo

Fonte: Barros – 2002.

De acordo com Johnson, Christie e Yawkey (1999), a Teoria do Excesso 

de Energia foi traçada por Friedrich Schiller, pensador alemão do século XVIII, 

e Herbert Spencer, filósofo inglês do século XIX. Conforme essa teoria, o ser 

humano possui uma quantidade de energia acima do que necessita, tendo que 

canalizar  o  excesso  para  outras  atividades.  Portanto,  a  atividade  lúdica  se 

expressa em consequência de um excesso de energia, após o seu uso nas 

necessidades básicas, (FERREIRA NETO et al, 1999).

Em oposição à teoria anterior, o alemão Moritz Lazarus defendeu a idéia 

de  que  a  atividade  lúdica  decorria  de  um déficit  de  energia  e  não  de  um 

excesso.  O  autor  formulou  a  Teoria  da  Recreação,  acreditando  que  as 

atividades de lazer são fundamentais para regenerar as energias dispendidas 

no trabalho. (FERREIRA NETO et al, 1999).

Apesar  da  oposição  dessas  duas  teorias,  ambas  reconhecem  a 

necessidade  da  prática  de  outra  atividade,  como  a  atividade  lúdica,  para 

complementar a atividade normal de trabalho.

G. Stanley Hall, psicólogo e pedagogo americano, defendeu no início do 

século  XX,  a  Teoria  da  Recapitulação.  Para  o  autor,  os  estágios  do  jogo 

seguem a mesma ordem de acontecimentos na evolução humana. Assim, a 

proposição da atividade lúdica é libertar a criança de instintos primitivos, que 

são dispensáveis na vida atual, (JOHNSON e BLASCO, 1997)

A Teoria da Prática foi defendida pelo filósofo Karl Groos, que se baseou 

no princípio da seleção natural. Ele acreditava que a atividade lúdica, em vez 

Teorias Autores Propósitos
Excesso de energia Schiller/Spencer Eliminação do excesso de atividade
Recreação Lazarus Regeneração da energia gasta no trabalho
Recapitulação Hall Eliminação de instintos primitivos
Prática Groos Aprimoramento de instintos necessários à vida adulta
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de  eliminar  instintos  primitivos  de  sobrevivência,  fortalecia  os  instintos 

necessários à vida futura. Para o autor, a criança exercita suas atividades e 

potencialidades de que precisará na vida adulta através da atividade lúdica e 

da imitação. (JOHNSON e BLASCO, 1997).

Segundo  Ferreira  Neto  et  al (1999),  todas  as  teorias  clássicas  da 

atividade lúdica possuem vulnerabilidade,  são limitadas e explicam somente 

um reduzido  efeito  do  comportamento  lúdico.  Ferreira  Neto  et  al (1999)  e 

Rodrigues (1999)  resumem que  todas  estas  teorias  evidenciam a  atividade 

lúdica como libertadora e/ou regeneradora de energias (Teorias do Excesso de 

Energia e da Recreação) e libertadora ou estimuladora de instintos (Teorias da 

Recapitulação e da Prática).

As  abordagens  modernas  foram  defendidas  a  partir  do  século  XX, 

atentando não somente para a explicação da existência da atividade lúdica a 

suas causas, mas também para o seu papel no desenvolvimento da criança. 

No  quadro  3,  as  teorias  estão  relacionadas  com  o  papel  proposto  no 

desenvolvimento da criança.

Segundo  Barros  (2002),  são  vários  educadores  e  psicólogos,  como 

Scheuerl (1975), Rüssel (1965), Chatêau (1967) e Vermeer (1955) entre outros, 

que  defendem  a  Teoria  Fenomenologista,  considerando  que  é  a 

intencionalidade do comportamento lúdico, que conduzirá a um determinado 

objetivo. Nesse sentido, esta teoria pretende investigar situações de como as 

pessoas se relacionam com o meio ambiente. (FERREIRA NETO et al, 1999).

Quadro 3 – Jogo: perspectiva teórica e desenvolvimento

TEORIAS PAPEL DO JOGO NO DESENVOLVMENTO INFANTIL
FENOMENOLOGISTA Intencionalidade do comportamento lúdico

PSICANALISTA Dominando experiências traumáticas e evitando as frustrações
ORIENTAÇÃO BIOLÓGICA Capacidade de descoberta

COGNITIVA
PIAGET Exercendo  e  consolidando  previamente  habilidades  e  conceitos 

aprendidos
VIGOTSKY Promoção do pensamento abstrato
BRUNER/SOTTON-SMITH Flexibilidade no comportamento e pensamento; imaginação e narração

OUTRAS TEORIAS
MOTIVAÇÃO Preservação do nível de estimulação junto a uma crescente excitação
BATESON Promoção da capacidade para compreensão de múltiplos significados

Fonte: Barros – 2002.
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A  Teoria  Psicanalítica,  criada  por  Freud  (1961),  acreditava  ser  a 

atividade lúdica essencial ao desenvolvimento emocional da criança. Defendia 

seu autor, que o brincar pode ter efeitos catárticos, proporcionando à criança a 

chance  de  se  libertar  de  sentimentos  negativos  associados  a  experiências 

traumáticas  e  levando-a  a  superar  situações  de  ansiedade.  (JOHNSON, 

CHRISTIE e YAWKEY, 1999).

Nessa teoria, o jogo repetitivo permite a criança uma transformação de 

situações passivas em ativas, fazendo-a libertar-se de experiências negativas 

através de mecanismos de defesas mais fáceis de suportar. Este mesmo jogo 

proporciona a assimilação de experiências da vida quotidiana, e a atividade 

lúdica  promove  não  somente  a  resolução  de  problemas  como  também  a 

adaptação da criança ao meio ambiente.

Erikson, apud Ferreira Neto et al (1999), examinou a contribuição para o 

desenvolvimento normal da personalidade. Segundo o autor, por meio do jogo 

a criança cria uma situação-modelo que a ajuda a dominar as demandas da 

realidade e ele se desenvolve-se através de três estágios:

• autoesfera – atividade lúdica predominantemente exploratória, com 

as primeiras descobertas - relações com o mundo;

• microesfera – atividade lúdica que se caracteriza pela manipulação 

de objetos e busca de descoberta dos traços, funções e regras;

• macroesfera –  contato  da  criança  com os  outros  e  com as  suas 

vivências.

Na Teoria da Orientação Biológica, Bühler relacionou a atividade lúdica 

com o desenvolvimento  sensório-motor.  Investigou o jogo,  partindo de suas 

manifestações  mais  primárias  e  relacionando-o  desde  o  início  do 

desenvolvimento  da  criança.  Acredita  a  autora  que  o  jogo  proporciona 

capacidade de descoberta e assegura que a atividade orientada e o objetivo 

criativo  provém da  atividade  espontânea;  diante  disto,  diferencia  o  jogo  da 

criação. (FERREIRA NETO et al e RODRIGUES, 1999).

Segundo Ferreira Neto  et al (1999),  a teoria cognitiva de Piaget está 

diretamente relacionada com o desenvolvimento intelectual infantil. Ele defende 

a  idéia  de  que  a  criança  passa  por  uma  série  de  estágios  distintos  do 
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desenvolvimento e, que na atividade lúdica, o comportamento corresponde ao 

estágio do desenvolvimento. Classificou três tipos de atividade lúdica, conforme 

o quadro 4 abaixo:

Quadro 4 – Estádio de desenvolvimento e tipos de jogos, segundo Piaget

IDADE APROXIMADA ESTÁGIOS TIPO DE ATIVIDADE LÚDICA DOMINANTE
0-2 anos Sensório-motor Jogo de Exploração
2-7 anos Pré-operatório Jogo Simbólico

7-11 anos Operações concretas Jogo de Regra
Fonte: Jean Piaget – 2007.

Os comportamentos adaptativos adquiridos no  jogo de exploração são 

consolidados por repetição e reorganização. A satisfação da criança neste jogo 

é oriunda da significação do controle de si mesma e do meio ambiente. Já o 

Jogo Simbólico promove na criança a capacidade de perceber que um objeto 

pode  figurar  qualquer  outra  coisa.  O  jogo  de  regras é  fundamental  para  o 

desenvolvimento das capacidades intelectuais, imprescindíveis ao estágio das 

operações  concretas.  Para  o  autor,  as  regras  são  resultado  de  uma 

organização coletiva da atividade lúdica com uma inclinação à obrigação social. 

A relação do jogo com a elaboração do teste, objeto desse estudo, será tratada 

com maior aprofundamento no capítulo 3.

Porém, mais que classificar estes tipos de atividade lúdica, Piaget (1973, 

1998 e 2007) propôs que o jogo promove o desenvolvimento infantil. Sua linha 

de raciocínio se resume à necessidade de uma adaptação2 para que a criança 

aprenda; no entanto, esta adaptação requer um equilíbrio entre dois processos: 

a  assimilação  e  a  acomodação.  Estes  dois  processos  interagem  entre  si, 

promovendo  um  equilíbrio.  Nesse  sentido,  Ferreira  Neto  et  al (1999)  e 

Rodrigues (1999)  destacam o jogo como um estado em que a  assimilação 

predomina  sobre  a  acomodação e  a  imitação é  um  estado  em  que  a 

acomodação é que predomina sobre a assimilação.

Segundo Vygotsky (1994), o jogo, em especial o jogo simbólico, tem um 

papel fundamental no desenvolvimento cognitivo da criança. O psicólogo russo 

afirma que, enquanto a criança não for capaz de pensar no objeto desprendido 

de  sua representação e  sim no  significado,  ela  não será  capaz de  pensar 
2 2 O desenvolvimento cognitivo se faz por mudanças de estruturas por meio de invariantes 

funcionais ou mecanismos de adaptação: a assimilação e a acomodação. A respeito dessas 
invariantes, serão feitas considerações aprofundadas no subitem 2.2.
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abstratamente. Portanto, é através do jogo simbólico que haverá a promoção 

do desenvolvimento da linguagem e da capacidade de resolução de problemas 

(LEONTIEV, 1994).

Por outro lado, Rodrigues (1999) relata que Bruner coloca que o jogo 

como fator que contribui para a flexibilidade do comportamento das habilidades 

motoras. Infere-se dessa assertiva que a situação de jogo desempenha um 

papel  adaptativo no processo de aquisição de comportamentos, vivências e 

estratégias, permitindo à criança avaliar os efeitos dos seus comportamentos.

Sutton-Smith  acredita  que  através  da  atividade  lúdica  a  criança 

experimenta, associa e recria combinações de comportamentos e idéias que, 

posteriormente, poderão ser aplicados em sua vida quotidiana. Através desse 

processo,  a  atividade  lúdica  contribui  para  a  autonomia,  a  flexibilidade e  a 

criatividade (FERREIRA NETO et al, 1999).

Com a Teoria da Motivação, segundo Ferreira Neto et al (1999), Berlyne 

e Elis acreditam que haja uma relação entre jogo e excitação. Consideram que 

a criança joga, a fim de atingir um nível desejado de estimulação. O autor ainda 

destaca que Berlyne diferenciou motivação intrínseca da motivação extrínseca, 

atribuindo  à  primeira  uma  relação  direta  com  o  sistema  nervoso  central, 

enquanto  os  comportamentos  da  segunda  proviriam das  necessidades  dos 

tecidos.  Há  autores,  defensores  deste  ponto  de  vista,  que  consideram  a 

motivação de jogar própria do indivíduo, portanto, de uma motivação intrínseca.

A Teoria defendida por Bateson (1955) considera o jogo um paradoxo. 

As ações na atividade lúdica não representam o significado, como na vida real; 

durante  uma brincadeira,  a  criança  o  faz,  adotando  uma espécie  de  dupla 

personalidade, isto é, de um lado a criança representa o papel que lhe pertence 

na  brincadeira  e,  por  outro  lado,  a  criança  tem  sua  própria  identidade. 

Entretanto,  a  criança,  durante  uma  atividade  lúdica,  varia  entre  o  real  e  o 

imaginário.  A  partir  desta  afirmação,  Bateson  criou  dois  princípios:  o  de 

contexto e o de texto na atividade lúdica, (FERREIRA NETO et al, 1999).
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2.1.7 Jogo e desenvolvimento

Independente do contexto histórico, cultural e social, toda criança joga. 

Desde  o  seu  nascimento,  ela  experimenta,  descobre,  inventa,  exercita  e 

combina suas habilidades através do jogo.

O  ato  de  brincar  mostra-se  indispensável  à  saúde  física,  intelectual, 

emocional  e social  da criança,  tendo em vista  que o comportamento lúdico 

contribui  para  a  aquisição  das  habilidades  de  cada  domínio  do 

desenvolvimento, (CUNHA, 1988). Para a autora, o ato de brincar estimula a 

curiosidade, a iniciativa e a autoconfiança, proporcionando a aprendizagem, o 

desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração da atenção, 

pois entende que quanto mais simples o material, mais fantasia exige; quanto 

mais  sofisticado,  em  maior  desafio  se  constitui,  mas  é  sempre  uma 

oportunidade para que a criança interaja, faça escolhas e tome decisões.

Conforme destacam Guddemi e Jambor (1999), as crianças necessitam 

brincar  e  as  atividades  que  contribuem  para  o  desenvolvimento  físico  só 

poderiam  ser:  escorregar,  balançar,  embalar,  trepar,  balançar-se,  rastejar, 

saltar,  rebolar,  cair,  empurrar,  puxar,  correr,  atirar,  apanhar,  jogos  de 

cooperação,  jogos  de  competição,  construir,  andar,  recolher,  distribuir, 

organizar,  esconder,  ordenar,  manipular,  moldar,  sentir,  sentar,  atividade 

passiva, observar, cavar, plantar, explorar, procurar, brincar na água, brincar na 

areia,  brincar  com bolas,  brincar  com brinquedos,  perfurar,  jogos  típicos  e 

muitos outros atos, porém nada que as deixe em situação de risco.

Guddemi  e  Jambor  (1999)  acrescentam,  ainda,  que  estas  ações 

poderiam  fortalecer  as  capacidades  físicas  musculares;  desenvolver  os 

sentidos  motores  e  rítmicos;  desenvolver  as  habilidades  de  manipular  os 

objetos,  concomitante  à  coordenação  mão,  olho  e  pé;  e,  desenvolver  a 

consciência da capacidade e limite físicos, além da consciência do corpo e 

espaço.

Concernente ao desenvolvimento cognitivo, Guddemi e Jambor (1999) 

também  evidenciam  que  as  atividades  de  escutar,  resolver  problemas, 

observarem  outras  pessoas  (inter-relação),  observar  a  sua  volta,  usar 

ferramentas,  fazer  coisas,  dar  nomes,  identificar,  orientação  espacial, 
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desenhar, explorar, experimentar (socialmente), experimentar materiais, auto-

expressão  criativa,  movimento  rítmico,  ler,  manipular,  descrever  e  escrever 

contribuem  para  o  crescimento  intelectual.  Tais  atividades,  segundo  o 

pensamento  dos  autores  citados,  auxiliam  no  desenvolvimento  criativo, 

incluindo  intuição,  imaginação  e  lógica;  na  maturação  da  compreensão  e 

aumento da capacidade de resolução de situações-problema e das estratégias 

referentes a problemas intelectuais e sociais; lidar com símbolos e com várias 

maneiras  de  expressão;  fazer,  construir  e  (re)criar;  além  de  favorecer  o 

crescimento  da  capacidade  de  expressar  seus  impulsos  criativos  interiores, 

como: dançar, inventar músicas, pintar, fazer trabalhos manuais e representar.

Sobre  essa  perspectiva,  há  de  se  considerar  também  o  relato  de 

Johnson,  Christie  e  Yawkey  (1999)  sugerindo  que  o  jogo  reforça  o 

desenvolvimento cognitivo no que se refere à competência de representação, à 

operacionalização do pensamento reflexivo e à resolução de problemas. Eles 

consideram,  ainda,  que  o  desenvolvimento  da  linguagem  intimamente 

associado ao desenvolvimento cognitivo, tendo o jogo um papel fundamental 

no  favorecimento  da  linguagem,  ao  estimular  a  linguagem  interna  e  o 

enriquecimento do vocabulário.  Além disso, relatam que pesquisas sugerem 

que o jogo, no início da infância, pode ter valioso efeito e, posteriormente, na 

escola, no campo da leitura e da escrita.

Com  relação  ao  crescimento  emocional,  Guddemi  e  Jambor  (1999) 

propõem as  atividades  de  brincar  de  casinha,  a  auto-expressão  criativa,  a 

brincadeira solitária,  correr riscos,  fazer música,  participação no grupo, lidar 

com objeto, representar em teatro, reconstruir, brincadeira de fantasia, ordenar, 

experimentar, objetar às necessidades pessoais, lembrando que tais atividades 

podem promovem o desenvolvimento da consciência de que gostam dela e 

confiam  nela;  a  aprendizagem  autônoma,  aceitando  ajuda  dos  colegas  e 

conselhos dos adultos; o desenvolvimento da capacidade de interagir com os 

colegas, intelectual e socialmente, em favor de ambos; a aprender a brincar 

com outras crianças, reconhecendo seus direitos e os dos outros; a aprender a 

elaborar  sua  identidade  própria  por  meio  da  competência,  realização  e 
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criatividade; e o desenvolvimento da compaixão, a empatia e a preocupação 

com os outros e com os seus sentimentos.

Cunha  (1988)  afirma  que  "as  relações  cognitivas  e  afetivas,  

consequentes  da  interação  lúdica,  propiciam  amadurecimento  emocional  e  

vão, pouco a pouco, construindo a sociabilidade infantil". Na atividade lúdica, a 

criança  desenvolve  seu  entendimento  de  companheirismo,  jogando  com 

colegas; aprendendo a ganhar e a perder, a esperar sua vez e a respeitar as 

regras do jogo.

O crescimento social provém, segundo os autores, de atividades como: 

jogos e projetos de cooperação na resolução de problemas, brincadeiras de 

fantasia  em grupo,  experiência  e  exploração  com jogos  e  com objetos  em 

grupo, escuta, canto, dança, partilha, cópia, planejamento, obediência a regras, 

cuidado  interpessoal,  aprendizagem  de  fatos,  construção,  disposição, 

explicação, questionamentos, investigação, ordenação, organização e relações 

verbais. Assim, os autores atribuem às atividades a promoção do/da:

• desenvolvimento  da  compreensão  do  que  é  esperado  de  cada 

participante nas situações de grupo e o porquê;

• aumento  da  capacidade  de  identificar  e  de  compreender  os 

sentimentos dos outros;

• desenvolvimento do desejo de participar de um grupo ou equipe;

• aumento do sentimento de responsabilidade pelo comportamento de 

grupo e pelo cuidado com os materiais;

• desenvolvimento da confiança a respeito pelos colegas e adultos;

• desenvolvimento da capacidade de interação com outras crianças e 

de ajudar crianças mais novas;

• obtenção de sentimento de entusiasmo pelos esforços em grupo e 

desenvolvimento do sentido de grupo.

Cunha  (1988)  ensina  que  o  ato  de  brincar  exige  participação  e 

engajamento, pois na brincadeira, a criança desenvolver-se-á, sendo capaz de 

participar  e  engajar-se  na  vida  adulta  de  maneira  consciente.  Nos  jogos  e 

brincadeiras  grupais,  ela  igualmente  aprimorará  seu  senso  de  respeito  às 

normas grupais e sociais, destacando ainda o fato de as crianças expressarem 
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seus desejos de brincar com o adulto como sendo uma maneira de reforçar os 

laços afetivos, dando-lhes oportunidade de manifestar seu amor à criança.

2.1.8 Fatores que podem influenciar o jogo
No  ato  de  brincar,  as  crianças  expressam  uma  variedade  de 

comportamento lúdico influenciado pelos fatores ambientais, sociais, familiares, 

emocionais a materiais.

Ferreira Neto et al (1999) afirmam que muitos investigadores consideram 

que os padrões sócio-econômicos e culturais atuam sobre a atividade lúdica. 

Acreditando  que  estas  diferenças  socioculturais  interferem  na  qualidade  e 

quantidade  da  atividade  lúdica,  muitos  investigadores  elaboraram  um 

significante número de pesquisas sobre o assunto.

Os  autores  citam vários  estudos que asseguram que as  crianças de 

classes  sociais  mais  favorecidas  apresentam  uma  preferência  pelos  jogos 

dramáticos, associativos, cooperativos a construtivos, ao passo que crianças 

de classes sociais menos favorecidas preferem o jogo solitário funcional e o 

paralelo  funcional.  Conclui  o  autor  que  a  atividade  lúdica  das  crianças 

pertencentes a meios menos favorecidos é menos ininterrupta e declara-se 

menos complexa do que a das crianças pertencentes a classes sociais mais 

favorecidas.

Ferreira Neto et al (1999) faz referência ao papel da família na ludicidade 

ressaltando que a imaginação e a espontaneidade requerem uma estimulação 

do meio e da família como um fator de encorajamento, pois a constância e a 

qualidade lúdica  podem propiciar  um contexto  familiar  mais  conveniente  ao 

desenvolvimento.

Portanto, é necessária à criança uma interação favorável com a família, 

propiciando-lhe  modelos  adequados.  Ferreira  Neto  et  al (1999)  destaca  o 

trabalho  de  Cox  e  Cox  (1979),  onde  comprova  que  a  atividade  lúdica  de 

crianças que sofrem maus tratos ou que vivem em ambientes conturbados é 

categorizada  em  baixos  níveis,  destacando,  também,  que  os  fatores 

emocionais  estão  relacionados  com  o  jogo,  uma  vez  que  atribuem  a 

intensidade e a qualidade da atividade lúdica às vivências da criança, ou seja, 
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crianças  que  vivenciam  experiências  favoráveis  participam  de  atividades 

lúdicas mais ricas.

Os  fatores  materiais  também  desempenham  influências  sobre  o 

comportamento lúdico. Muitas vezes aspectos financeiros privam a criança da 

aproximação do material  lúdico. Como consequência disto, no momento em 

que estas crianças têm acesso a este material, raramente o utiliza de modo 

mais  elaborado,  limitando-se  a  jogos  exploratórios  e  manipulativos, 

(FERREIRA NETO et al, 1999).

O espaço possui igualmente sua importância,  acreditando-se que sua 

restrição atua como agente inibitório do desenvolvimento do comportamento 

lúdico. Considera-se como uma de suas consequências, o deslocamento do 

interesse da criança para a televisão, computador e jogos eletrônicos. Ferreira 

Neto et al (1999) atentam para o fato de estes momentos serem monitorados 

em relação ao tempo e a qualidade dos programas e jogos, uma vez que a 

maioria se utiliza da violência como tema principal. Nesse sentido, o jogo foi 

discutido sob várias perspectivas e diferentes ênfases:

• fenomenológica - enfatizando a intencionalidade;

• Sutton-Smith  -  priorizando  o  jogo  social  através  de  modelos 

comportamentais;

• cognitiva  -  distinguindo duas categorias:  jogo de práticas sensório-

motoras e jogo simbólico;

• psicanalítica - destacando três atmosferas em que ocorre o jogo: auto, 

micro e macro.

Todas estas concepções contribuíram para a formulação da Escala das 

Categorias de Observação do Comportamento Lúdico, de Van der Kooij (1977), 

descrita  nos  anexos  2 e  3,  cuja  função  será  examinar  a  preferência  de 

atividade lúdica da criança, durante o uso de jogos, de materiais e brinquedos 

escolhidos, e das brincadeiras a que se dedica, (FERREIRA NETO et al, 1999).

Diante  das  referências  de  autores  diversos  nas  várias  abordagens 

discutidas e confrontadas, sobre distintas perspectivas de "jogo", "brinquedo" e 

"brincadeira" vislumbram-se a possibilidade do uso desses materiais concretos 

no contexto escolar transcendendo à recreação, em alusão à brincadeira e/ou 
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brincar como algo  prazeroso ou como atividade para  despertar  no  aluno a 

socialização, emergindo a preocupação com a dimensão cognitiva.

Essa referência se reporta ao jogo como equipamento, meio ou objeto 

possível  de  proporcionar o reconhecimento de atributos, a discriminação de 

propriedades,  o  estabelecimento  de  relações  e  a  elaboração/operação  de 

conceitos desses objetos e da realidade, necessários à solução de situações-

problema e atividades que requeiram estruturas mentais para tal fim.

Desse entendimento, agora em outra perspectiva, a função pedagógica 

no contraponto do jogo, considerando a brincadeira e o brincar como ações 

que transcendem o mero faz-de-conta, determinam ações e atitudes na prática 

pedagógica  com a  identificação  de  traços  ou  construtos,  característicos  do 

estádio  do  operatório  concreto  no  desenvolvimento  mental  da  criança, 

possíveis  de  serem  mensurados,  que  possibilitam  a  determinação  das 

estruturas  mentais  necessárias  ao  à  aprendizagem  dos  conteúdos  e  à 

elaboração do conhecimento. Esta expectativa aponta para a proposta de um 

teste de raciocínio concreto, que é o objeto deste estudo.
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2.2 Sobre o Operatório Concreto no Desenvolvimento Cognitivo

Na realização desse capítulo se descreve de forma sucinta as fases de 

desenvolvimento mental propostas por Piaget (1987, 1998 e 2007), seguindo a 

sequência dos estádios, entretanto, se detém com maior aprofundamento no 

estádio das Operações Concretas.

Piaget (1998 e 2007) atribui à criança a capacidade explorativa com o 

objetivo de conhecer e entender seu mundo e, posterior a este entendimento, 

ela tenta adaptar-se ao mundo de forma cada vez mais adequada. Bee (1996), 

baseada nessa assertiva, escreveu que a criança é um agente ativo em seu 

próprio  desenvolvimento,  construindo  seus  próprios  entendimentos,  e 

adaptando-se ao ambiente ao modificar seus esquemas básicos.

Na  compreensão  do  processo  de  adaptação,  Piaget  (1998  e  2007) 

propôs o conceito de esquema em visão ampla, caracterizando-o como ações 

físicas ou mentais, onde a criança o utiliza para o processo do conhecimento. 

Ações isoladas físicas ou sensoriais também são consideradas esquemas.

Piaget  (1998  e  2007)  propôs  que  os  bebês  nasciam  possuindo  um 

pequeno  repertório  de  esquemas  sensoriais  e  físicos,  como:  ouvir,  olhar, 

provar,  tocar,  alcançar.  Posteriormente,  a  criança  desenvolve  esquemas 

mentais simples, como: classificar ou comparar um objeto com outro.  E, no 

curso  do  desenvolvimento,  a  criança,  de  maneira  progressiva,  alcança 

esquemas  mentais  mais  complexos,  como  análise  dedutiva  ou  raciocínio 

sistemático, atribuindo estas mudanças de esquemas (sensório-motores para 

esquemas  mentais  complexos)  à  operação  de  três  processos  básicos:  a 

assimilação, a acomodação e a equilibração.

2.2.1 Assimilação, acomodação e equilibração

Na explicação do desenvolvimento cognitivo Piaget (1973, 1998 e 2007) 

ensina  que as  mudanças de estruturas  acontecem por  meio  de  invariantes 

funcionais ou mecanismos de adaptação: a  assimilação e a  acomodação. Na 

assimilação ele  argumenta  que  é  um processo  mental  pelo  qual  a  criança 

incorpora os dados das experiências aos esquemas de ação aos esquemas 

operatórios existentes. É um movimento de integração do meio no organismo. 

57
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Já a  acomodação é o processo mental pelo qual os sistemas existentes vão 

modificar-se em função das experiências do meio.

Essa configuração operativa-funcional é um movimento do organismo no 

sentido de se submeter às exigências exteriores, adequando-se ao meio. Estes 

dois  processos,  segundo  Piaget  (2007),  são  interativos  e,  em  decorrência 

disso, dá o nome de equilibração ao processo de regulação entre assimilação e 

acomodação. O fato de o sujeito  integrar os dados do meio e estes serem 

assimilados permite que os esquemas evoluam e que, portanto, sejam mais 

capazes de responder à s situações-problema.

Em outras palaveas, a  assimilação é um processo mental pelo qual se 

incorpora os dados das experiências aos esquemas de ação e aos esquemas 

operatórios existentes. É um movimento de integração do meio no organismo. 

Já a  acomodação é o processo mental pelo qual os sistemas existentes vão 

modificar-se  em  função  das  experiências  do  meio.  É  um  movimento  do 

organismo no sentido de se submeter às exigências exteriores, adequando-se 

ao  meio.  Estes  dois  processos,  segundo  Piaget,  são  interativos  e,  em 

decorrência disso,  dá-se o nome de  equilibração ao processo de  regulação 

entre assimilação e acomodação. O fato de o sujeito integrar os dados do meio 

e estes serem assimilados permite que os esquemas evoluam e que, portanto, 

sejam mais capazes de responder à s situações-problema.

Nesse  sentido,  contextualizando  para  a  temática  dos jogos,  segundo 

Piaget  (1973,  1998  e  2007)  existem  atividades  mentais  em  que  há  um 

predomínio  da  assimilação (jogo  simbólico)  e  outras  em  que  há  um 

predomínio  da  acomodação (imitação).  A  compreensão  e  superação  da 

assimilição e acomodação, explícita pela equilibração, aponta para o jogo de 
regra, imprescindíveis ao estádio das operações concretas, pois as regras são 

resuktado da organização coletiva e colaborativa na atividade lúdica, com uma 

inclinação à obrigação social.

Bee  (1996)  exemplifica  que  o  processo  de  absorver  algum  fato  ou 

experiência em algum esquema, seja sensório-motor, mental simples ou mental 

complexo,  caracteriza-se  pela  assimilação,  conferindo  um  caráter  ativo  e 

adianta que, no esquema sensório-motor, quando o bebê olha para uma bola a 
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tenta  pegá-la;  segundo  a  teoria  piagetiana,  o  bebê  assimilou  a  bola  nos 

esquemas de olhar e alcançar.

Na observação de uma criança mais velha, percebe-se a operação de 

um  esquema  mental  simples,  quando,  por  exemplo,  ela  vê  um  carro  e  o 

classifica como um carro; ela está assimilando o veículo na categoria de carro. 

Quando um adulto opera o esquema mental complexo, numa leitura, associa 

sua informação com outros conceitos, elaborando um processo de assimilação.

A acomodação é um processo adicional que se caracteriza por alterar o 

esquema  como  reposta  às  novas  informações  absorvidas  pela  assimilação 

(BEE, 1996). No decurso desse processo, ocorre uma remodelagem de idéias, 

aprimoramento de habilidades a modificação de estratégias.

Quanto à perspectiva de equilibração, Piaget (1998 e 2007) dividiu-a em 

estágios, com a finalidade de reorganização ou equilíbrio, por parte da criança, 

no decorrer do desenvolvimento. Para este autor, no processo de adaptação a 

criança busca uma coerência, visando um equilíbrio, para um entendimento do 

mundo em sentido global. Partindo do pressuposto de que o bebê possui um 

repertório de esquemas restrito, a criança mais tarde teria que estabelecer uma 

sucessão  de  mudanças  na  sua  estrutura  interna,  pois  a  estrutura  criada 

anteriormente não se sustentaria.

2.2.2 Os estádios do desenvolvimento mental

Assim,  a  primeira  situação  de  equilibração  ocorre  por  volta  dos  18 

meses, quando a criança muda dos esquemas sensório-motores para o início 

das representações mentais ou imagens: o símbolo. A segunda situação de 

equilibração ocorre entre os  cinco e  sete anos de idade, quando a criança 

insere novos esquemas: as operações que se caracterizam por ações mentais 

abstratas e gerais. E a terceira equilibração ocorre na adolescência, quando a 

criança sabe como executar as idéias, fatos ou objetos, (BEE, 1996). Portanto, 

essas três equilibrações estão subdivididas em quatro estágios (veja no quadro 

5 a  seguir,  conforme  Alexandrino  (2001)  a  síntese  dos  estádios  do 

desenvolvimento mental, as características e as estruturas mentais):

• estádio sensório-motor, do nascimento aos 18 meses-dois anos;
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• estádio  pré-operacional,  dos  18 meses-dois anos aos  seis anos de 

idade;

• estádio operacional concreto, dos seis aos seis-10/12 anos de idade;

• estádio operacional formal, a partir dos 12-13/14 anos de idade.

Quadro 5 – As estruturas Cognitivas3 e o processo da construção do conhecimento

CLASSIFICAÇÃO      DAS    ESTRUTURAS     COGNITIVAS 
Estádios Características Idade4 Estruturas cognitivas

1º. Sensório-Motor Atividades  reflexas,  primeiros  hábitos;  coordenação 
entre  visão  e  preensão;  Permanência  do  objeto; 
intencionalidade dos atos; diferenciação dos esquemas 
de ação; solução de problemas.

0 – 18 

2 anos

Maior,  menor,  alto,  baixo;  gordo, 
magro;  longe,  perto;  noções  de 
tempo, espaço, forma, espessura, 
cor etc.

2º. Pré-Operatório Função  simbólica,  linguagem;  organização 
representativa  do  pensamento  intuitivo;  regulação 
articulada e representativa.

2 – 4 
4 – 5 
5 – 6,7 

Desenhos,  figuras;  contagem 
geométrica;  correspondência 
termo-a-termo;  conservação  do 
número; classificação simples.

3º. Operações
Concretas

1. Operações simples, regras.
2.  Pensamento  estruturado  fundamentado  na 
manipulação de objetos.
3. Multiplicação lógica 
4.  Pensamento relacional   os  termos  mudam de 
acordo com as relações. Quem é mais alto? Ela saberá 
entender que a beleza do Bel é mais perceptível que a 
do  Célio?  (Estão  ao  lado).  É  hábil  com  questões 
concretas.
5. Declínio da linguagem egocêntrica  por volta dos 
sete anos.
6.  Desenvolve  a  capacidade  de  usar  a  LÓGICA 
INDUTIVA –  consegue  ir  de  sua  própria  experiência 
para um princípio geral.
7. Um  exemplo: acrescentar um brinquedo a uma pilha 
de  brinquedos  e  depois  contá-los.  A  partir  disso,  a 
criança saberá que  acrescentar sempre resulta  em 
mais.
8.  Desenvolvimento  da  memória  e  da  estratégia: 
decorar, elaborar, agrupar e busca sistemática.
9. Perícia: conhecer bem um assunto determinado.
“a  perícia  faz  qualquer  um  de  nós  parecer  mais  
inteligente, cognitivamente avançado; a falta de perícia  
nos faz parecer muito burros”. (FLAVEL, 1985).
10.  Variabilidade no pensamento: várias  formas de 
resolver o mesmo problema.
11. Condutas e socialização. A afetividade, vontade 
e os sentimentos morais.

6,7 – 9

9 – 11,12

- Comparação.
- Associação.
- Combinação.
- Simetria.
- Correspondência.
- Reversibilidade.
- Classificação.
- Inclusão de classe.
- Seriação.
- Transitividade.
- Conservação de tamanho.
- Distância, área.
-  Conservação  de  quantidade 
descontínua e de massa.
- Cálculos; partes/frações.
- Conservação: peso/volume.
- Classe e inclusão.
- Descentração.

4º. Operação 
Formal

Lógica  hipotético-dedutiva;  raciocínio  abstrato; 
estruturas formais.

11, 12 – 
13, – 15 

Proporção;  combinações; 
Demonstração; álgebra.

3  Quadro  de  estrutura  cognitivas  elaborado  por  Manuel  C.  Alexandrino  In:  Avaliação  do 
pensamento formal dos alunos do curso de Pedagogia e Ciências do Centro de Educação, 
Ciência  Tecnologia-Cecitec,  da  Universidade  Estadual  do  Ceará  (UECE).  O  nível  do 
raciocínio lógico. Dissertação de Mestrado em Educação. Programa de Pós-Graduação em 
Educação Brasileira, da Faculdade de Educação (UFC). Fortaleza, 2001.

4 Idade medida em meses no Estádio Sensório-motor e, nos subseqüentes, medida em ano.
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Conforme interpreta Cunha (1988), no estádio sensório-motor, a criança 

obtém as informações por meio dos sentidos e as suas respostas caracterizam-

se por meio de ações motoras. Segundo Piaget, a criança, somente aos  18 
meses  aproximadamente,  consegue formar  e  manipular  imagens  mentais  e 

utilizar símbolos, através do desenvolvimento da representação.

O estádio pré-operacional vai desde os dois anos até aos seis anos de 

idade, aproximadamente. Neste período, a criança aperfeiçoa o pensamento, e 

o planejamento mental ocorre antes da ação. O jogo simbólico é evidenciado 

nesta fase do desenvolvimento, sendo comum a representação de um objeto 

por  outro,  dando-lhes  significados  pessoais.  Nesta  brincadeira  do  “faz-de-

conta”,  a  criança  traz  à  tona  seus  desejos  e,  através  destes,  manipula  a 

realidade, (Bee, 1996). São características básicas do pensamento, segundo 

Cunha (1988):  o  egocentrismo [tendência de a criança atribuir  tudo que lhe 

ocorre a seus sentimentos e ações (por exemplo: quando ela for dormir, o mar 

também o fará)]; a centração [na resposta a um problema, a criança considera 

um único aspecto (por exemplo: um copo maior com água pela metade de seu 

volume e outro menor totalmente cheio parecerá, para ela, que o menor tem 

mais  água)];  a  irreversibilidade  do  pensamento [a  criança  não  consegue 

reverter  as  operações  para  comprovar  o  seu  raciocínio  (por  exemplo:  no 

exemplo anterior, se o conteúdo fosse colocado em uma jarra, ela perceberia 

que ambos tinham o mesmo volume de água)]; o raciocínio transdutivo (ligação 

de dois fatos que não mantém relação entre si. Está ligado ao egocentrismo, 

pois a criança acredita que os fatos da natureza são influenciados pela sua 

vontade (por exemplo: ao brigar com o irmão, diz que papai do céu dará um 

castigo,  mandando  uma  trovoada);  e  por  fim,  o  animismo [sentimentos 

humanos são atribuídos pela criança a objetos à sua volta (por exemplo: está 

chovendo porque as nuvens estão tristes)].

O texto a seguir trata do estádio que alicerça o objeto da proposição de 

construção  do  Teste  de  Raciocínio  Concreto  (TRC),  das  Operações 
Concretas, ocorre entre os seis e 10/12 anos de idade. Piaget (1998 e 2007) 

supõe que a criança conquista novos instrumentos mentais para examinar e 

interagir com o mundo, denominados de operações concretas. Assim, o termo 
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operação refere-se  a  esquemas  internos  eficientes  como:  reversibilidade, 

adição, subtração, multiplicação a ordenamento serial. A referência importante 

nessa fase é o conceito de lógica indutiva, como sendo a capacidade de a 

criança  passar  de  sua  experiência  a  um  princípio  geral.  Esse  conceito  é 

ilustrado,  quando  a  criança  acrescenta  um  brinquedo  ao  conjunto  de 

brinquedos e depois, contando-os, certifica-se de que o conjunto ficou maior, 

indicando  que  a  criança  conclui  que  quando  se  acrescenta,  o  objeto  se 

transforma em mais.  Porém,  ainda  não  é  capaz  de  predizer  uma resposta 

partindo de um princípio geral, ou seja, conceito de lógica dedutiva.

Os  teóricos,  psicólogos  e  educadores  pesquisados  citados 

anteriormente, concordam com a ideia de que há uma mudança significativa e 

de qualidade no pensamento da criança e no modo de aprender entre os cinco 
e  sete anos.  Para  Piaget  (1998 e  2007),  esta  mudança marca o  início  do 

período das operações concretas, denominado por Bruner (1966) no final da 

representação icónica (três-nove anos) e com interstício e desenvolvimento do 

estádio  simbólico (dez anos em diante).  Entretanto,  ambos concordam com 

que a criança está saindo do mais específico e passando para o mais geral. E 

mais, a criança é capaz de ir além de meras representações internas e pode 

começar a manipular tais representações de vários modos.

Esse conjunto de habilidades iniciadas a partir  dos  seis anos – tipos 

complexos  de  ações  mentais,  adição,  subtração,  classificação,  inclusão, 

seriação  etc.  são  operações  reversíveis.  A  criança  não  apenas  consegue 

somar, mas é capaz de subtrair e entender que a subtração é o inverso da 

adição. Contudo, nessa idade, embora as operações sejam concretas, ainda 

são ligadas a experiências particulares. Isto significa que a criança pode criar 

classificações corretas com um conjunto de blocos ou fichas, mas é difícil fazer 

isto de "cabeça" quando as coisas a serem classificadas não estão visíveis.

Para  Piaget  (1998  e  2007),  nesse  estádio,  gradualmente,  a  criança 

adquire uma escala inteira de habilidades novas e complexas, durante os cinco 

ou  seis  anos  que  compreendem  o  estágio  das  operações  concretas. 

Entretanto,  o  foco  de  interesse  para  teóricos  e  educadores,  nesse  período 

particular,  tem sido o conjunto de provas que crianças de seis  – oito  anos 
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podem fazer  e  que  as  crianças  mais  novas  não  podem.  Estas  provas,  na 

verdade, são domínios, habilidades, que requerem descrição específica.

O  primeiro  esquema  mental  lógico  desse  estádio  é  a  conservação, 

princípio fundamental que certas propriedades da matéria (quantidade, volume, 

massa, peso) permanecem inalteradas, mesmo quando se modifica sua forma 

ou disposição no espaço. O número de fichas ou grãos não aumenta quando 

se espalha a quantidade; a quantidade de água, por conseguinte o seu volume 

não muda quando se coloca num recipiente de forma diferente etc.

A situação experimental clássica consiste em duas bolas de massa de 

modelar, iguais. Pede-se à criança para segurá-las e senti-las da maneira que 

ela  quiser  e,  a  seguir,  pergunta-se  se  há  ou  não a  mesma quantidade de 

massa nas bolas. Se a resposta for positiva, continua-se. O passo seguinte é 

mudar as  formas de uma das bolas para a forma de uma bolacha ou uma 

salsicha, por exemplo. Novamente pergunta-se se há mais ou menos massinha 

aqui e ali ou se há mais ou menos ali do que aqui.

Uma criança do  pré-operatório dirá que uma vez mudada a forma, a 

quantidade de massa também mudará. Ela dirá que a quantidade da bolacha 

ou  salsicha  tem  mais  porque  é  "maior".  Já  uma  criança  no  estádio  do 

Operatório Concreto, normalmente, dirá que elas ainda são iguais e pode dar 

qualquer  das  justificativas  lógicas:  “se  voltar  a  fazer  a  bola,  ela  ficará  a 

mesma"; ou dirá "dá na mesma porque ela é mais larga, mas é mais chata"; ou 

ainda "você não juntou e nem tirou nada, logo elas têm que ser iguais".

A verdade é que a criança no período pré-operacional ainda não captou 

esses princípios. Sua atenção quase sempre se focaliza numa coisa de cada 

vez. No caso do experimento clássico, na primeira parte, ela vê que as duas 

bolas de massa são iguais, mas ela não consegue manter esse fato em sua 

mente durante a segunda parte. Acontece é que ela é enganada pelas formas 

diferentes dos dois objetos. Somente quando ela for capaz de voltar ao passo 

anterior  (duas bolas)  e  levar  isto  em  consideração,  o  que  já  aconteceu 

(transformação) e o que pode acontecer (formas distintas, no caso: bola ou 

salsicha), ela começará a ser capaz de conservar.

Outros esquemas fundamentais do Operatório Concreto são a seriação 
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e  transitividade, princípio que a criança desse estádio desenvolve e que não 

ocorre  no  estádio  Pré-operatório.  Em princípio,  a  seriação é  definida  pelas 

tarefas  de  arranjo e  ordenação,  a  partir  do  processo mental  da  sequência. 

Neste sentido, arranjar é ordenar objetos, coisas ou mesmo idéias e conceitos, 

numa sequência  serial.  Uma  criança  de  dois,  três,  quatro anos  pode  ser 

capaz de arranjar ou ordenar três coisas em seqüência serial, mas cinco, seis, 

sete ou oito coisas ou objetos não podem ser seriados, e isto ocorre até cerca 

de seis–sete anos. Como os números representam uma série ordenada, está 

claro  que  até  a  criança  compreender  os  sistemas  seriais,  ela  não 

compreenderá ou não será capaz de usar números.

O outro esquema relacionado a essa fase, e que a criança geralmente 

alcança durante esse período é o processo mental da transitividade. Se João é 

mais alto do que José e José é mais alto do que Antônio, então João é mais 

alto que Antônio. Genericamente: se X é maior que Y e Y é maior que Z, então 

X é maior que  Z (X > Y ^ Y > Z   Y > Z,  em linguagem matemática). A 

transitividade descreve uma das relações que existem em uma série. A criança 

descobre esta propriedade por volta dos sete–oito anos.

A inclusão de classe, como processo de raciocínio já foi mencionado e 

tratado quando descrita sucintamente a classificação no estádio pré-operatório. 

O desenvolvimento da noção de inclusão de classes marca, de forma clara e 

de  muitos  modos,  o  início  do  estádio  das  operações  concretas.  A  criança 

começa  a  entender  as  relações  entre  classes  de  coisas,  objetos,  idéias, 

conceitos; percebe que algumas classes podem ser incluídas em outras; que 

um  cão,  por  exemplo,  é  tanto  um  cão  ou  cachorro  como  é  um  animal  e 

mamífero, e que há animais que não são cachorros, ou cães e animais que são 

cachorros  ou  cães.  A  partir  daí,  diz-se  que  a  criança  alcançou  um  nível 

importante de abstração que a torna apta de possibilidades de novos tipos de 

raciocínios lógicos.

Resumindo: o estádio das operações concretas vai dos seis–sete anos 

aproximadamente, e é o que mais importância e interesse apresentam nesse 

estudo, porque, nesta fase de desenvolvimento, quando a criança começa a 

frequentar a escola, ainda está totalmente ligada a objetos reais, concretos, 
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mas já é capaz de passar da ação à operação, que é uma ação interiorizada. É 

também neste  estágio  que  a  criança  começa  a  usufruir  da  capacidade  de 

classificar  e  de  fazer  transformações reversíveis,  isto  é,  que  podem  ser 

desmontadas. Começa a estabelecer algumas noções de conservação.

Na  última  fase  do  desenvolvimento  cognitivo,  o  estágio  operacional  

formal, inicia-se aproximadamente aos 12-13 anos de idade, perdurando até a 

adolescência. Nesta etapa, o adolescente é capaz de manipular ideias e não só 

objetos; mas responder um problema de forma sistemática e utilizar a lógica 

dedutiva, (PIAGET, 1997 e 2007).

2.2.3  Algumas  considerações  pós-piagetianas  sobre  a  Epistemologia 
Genética

Estudos pós-piagetianos confirmam muitas observações específicas de 

Piaget, e seu trabalho ainda é considerado atual, embora certas conclusões 

sejam contestadas.  Davidoff  (1983)  esboça alguns desses principais  pontos 

questionados:

• crianças mais jovens podem ser suficientemente variáveis em suas 

estratégias intelectuais;

• nem todos os indivíduos alcançam o estágio de operação formal;

• as capacidades intelectuais podem ser reversíveis;

• não somente o papel da genética e da maturação, como também o 

ambiente, tem sua importância em moldar as capacidades cognitivas;

• a análise do comportamento de solução de problemas, por Piaget, não 

considera a linguagem, a memória e as capacidades de percepção, 

suficientemente.

O  foco  de  interesse  desses  estudos  a  respeito  de  algumas  dessas 

constatações se refere à capacidade de resolução de problemas definida como 

uma  função  que  envolve  uma  meta  e  obstáculos,  isto  é,  o  indivíduo  ao 

perceber um objetivo, depara-se com obstáculos, trabalha para vencê-los a fim 

de alcançar a meta e, por fim, avalia sua tentativa. Porém, esta seqüência pode 

ser  desordenada,  omitida  ou  repetida,  (DAVIDOFF,  1983).  Esta  referência 

reporta-se ao fato de que na elaboração dos materiais do teste, cada brinquedo 

contém um enigma,  compreendido  como uma  situação-problema  e,  para  a 
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solução contida no jogo, estão presentes as estruturas mentais propostas por 

Piaget (199 e 2007 e em outros estudos), no estádio operatório concreto do 

desenvolvimento mental da criança.

Por outro lado, a autora caracteriza a identificação de problemas como 

uma fase inicial  de análise, contudo isto difere conforme o individuo, já que 

alguns se inclinam mais a procurar problemas do que outros. Nessa lógica, a 

fase  de  preparação  precede  a  identificação  de  problemas  e,  segundo  ela, 

caracteriza-se por uma coleta dos dados disponíveis, avaliação das restrições 

a definição das metas gerais.

Davidoff (1983) afirma que a fase de solução de problema depende do 

problema e do solucionador, pois os indivíduos utilizam diversas estratégias. 

Com frequência os solucionadores avaliam suas soluções a fim de constatar se 

são favoráveis, especialmente se os problemas são um contrapeso.

Em referência ao desenvolvimento da linguagem, embora não tenham 

sido uma preocupação dos estudos de Piaget, consideram-se as habilidades 

receptivas e as habilidades expressivas e, nesse sentido, Johnson e Blasco 

(1997)  asseguram  que  as  habilidades  receptivas  refletem  a  habilidade  de 

compreender a linguagem; por outro lado, as habilidades expressivas refletem 

a habilidade de comunicar pensamentos, idéias e desejos. A linguagem, pois, 

não tem o mesmo sentido da fala e parece ser uma forma de expressão por 

meio dos gestos, dos sinais, da escrita e da linguagem corporal.

Os autores referidos acima dividem o desenvolvimento da linguagem em 

três fases: o período de pré-fala (zero a dez meses); o período de nomeação 

(dez a 18 meses) e o período de combinação de palavras (18 a 24 meses).

No  período  de  pré-fala,  Johnson  e  Blasco  (1997)  consideram que  a 

linguagem receptiva caracteriza-se por uma habilidade crescente para localizar 

sons. E a linguagem expressiva caracteriza-se por sons vocálicos com certa 

musicalidade.  No período de nomeação,  acreditam que a criança nota  que 

pessoas possuem nomes a objetos, rótulos. É comum nesta fase, a criança 

apontar com o dedo, com o objetivo de nomear, possuindo habilidades tanto 

receptivas quanto expressivas da linguagem.
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Segundo os autores, no período de combinação de palavras, as crianças 

combinam duas a três palavras que ouvem com frequência, contendo a ideia 

de uma única palavra. Por exemplo, "muito obrigado".

Aos  dois anos de idade, a linguagem é adaptada às necessidades do 

ouvinte. As crianças começam a seguir hábitos culturalmente peculiares do uso 

da linguagem, (BEE, 1996).

A criança nasce com um conjunto de características emocionais e uma 

maneira de interagir, que são alteradas conforme a educação dada pelos pais, 

o  grau de adequação e o ambiente,  (DAVIDOFF,  1983).  Para a autora,  as 

emoções  aparecem  após  o  nascimento  e  provocam  as  expressões.  São 

formadas por três componentes: subjetivos, fisiológicos e comportamentais.

Reações  fisiológicas  acompanham  as  emoções,  e  é  comum  haver 

taquicardia  e  enrijecimento  corporal  diante  de  um  acesso  de  raiva.  Estas 

reações  fisiológicas  são  provocadas  pelos  sistemas  nervosos,  central  e 

autônomo,  e  pelas  glândulas  endócrinas.  Já  no  sistema nervoso  central,  o 

sistema  límbico  media  as  emoções,  sendo  responsável  pelo  recebimento, 

interpretação e processamento do estímulo e,  posteriormente,  pela  ativação 

das respostas emocionais. (DAVIDOFF, 1983).

A  autora  atribui  ao  sistema  nervoso  autônomo  a  ação  durante  uma 

emoção  intensa,  através  do  sistema  nervoso  simpático.  Numa  situação  de 

"emergência",  este  sistema  mobiliza  os  recursos  do  corpo  para  a  ação, 

recebendo  respostas  como  taquicardia,  rigidez  muscular  e  tremores.  O 

sistema, segundo a autora, estimula as glândulas supra-renais, que liberam os 

hormônios adrenalina a noradrenalina, que ao cessar a secreção, finda a crise.

Davidoff  (1983)  considera  que  as  cognições  e  sensações  são 

componentes subjetivos da emoção e argumenta que as cognições podem ou 

não  desencadear  os  afetos  e,  claramente  desempenham  um  papel  na 

manutenção e moderação de emoções, complementando que as observações 

formais  e  informais sugerem que as  pessoas muitas  vezes tratam de seus 

sentimentos, tornando-os prolongados e/ou intensificados.

Já Johnson e Blasco (1997) acreditam que, conforme o desenvolvimento 

da criança, a inter-relação entre cognição e emoção torna-se mais complexa. A 
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associação  de  símbolos  de  linguagem  a  emoções  e  à  memória  também 

proporciona á criança lembranças de emoções vividas anteriormente. Então, 

concluem  que  a  linguagem  e  a  cognição  adicionam  flexibilidade  ao 

comportamento emocional. (JOHNSON e BLASCO, 1997).

O  comportamento  expressivo  também  está  ligado  às  emoções. 

Respostas a estas são as ações, os gestos a as expressões faciais, porém são 

influenciadas por fatores sociais a culturais. Sendo assim, é comum crianças 

mais velhas mascararem suas emoções, a ponto de mostrarem-se satisfeitas 

diante de um presente desestimulador. Por conseguinte, crianças mais novas 

exprimem suas emoções de forma mais real. (DAVIDOFF, 1983).

A  vida  humana  está  inevitavelmente  circundada  por  um  sistema  de 

relações sociais. Um relacionamento com outras pessoas parece proporcionar 

um bem-estar  na  vida  do  sujeito.  Assim,  desde  o  nascimento,  os  vínculos 

sociais  a  afetivos  são estabelecidos e Johnson e Blasco (1997)  propõem o 

modelo epigenético, enfocando a qualidade da relação mãe-filho e se esta for 

estabelecida  de  forma  positiva,  a  criança  não  revelará  problemas  em 

relacionamentos  futuros,  porém,  caso  seja  negativa,  seus  futuros 

relacionamentos  estarão  comprometidos;  e  o  modelo  da  rede  de  relações 

sociais,  que  também reconhece  a  importância  da  relação  mãe-filho,  porém 

admite a possibilidade de substituição desta relação, caso tenha sido negativa 

ou omitida.

Os autores relatam que primeiramente estabelecem-se os laços afetivos, 

revelando  o  sentimento  do  cuidador  pela  criança.  O  afeiçoamento  ocorre, 

repercutindo o sentimento da criança pelo cuidador, e manifestando-se por um 

sorriso.  Inicialmente,  a  preciso haver  verbalizações e  um sorriso do adulto, 

mas, posteriormente, a criança dará seu sorriso, sem requerimento do estímulo 

do adulto. À medida que adquirir o conceito de causalidade, a criança utilizará 

do sorriso para manipular o ambiente e satisfazer suas necessidades pessoais.

Mais tarde, em sua infância, serão situadas outras relações sociais e 

para isto ocorrer, é necessário que a criança tenha noção da diferenciação do 

eu em relação ao  outro,  e  seja  capaz de colocar-se na posição do  outro 
(empatia)  tendo  capacidade  de  compartilhar.  Explicam  Johnson  e  Blasco 
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(1997)  que  a  criança  ao  adquir  a  capacidade  de  rotular  as  emoções  pela 

linguagem, ela é capaz de refletir sobre suas interações sociais. Consideram 

que as relações sociais podem ser influenciadas pela maneira de agir e pelo 

temperamento  da  criança.  Parte-se  do  principio  de  que  o  temperamento  é 

determinado geneticamente, porém, é alterado por forças extrínsecas. Johnson 

e Blasco (1997)  destacam Thomas e Chess,  que descreveram nove traços 

úteis para determinar o temperamento, "fácil", "difícil" ou "fechado":

• nível de atividade – proporção dos períodos de atividade com os de 

inatividade;

• capacidade de adaptação às mudanças;

• humor positivo ou negativo;

• intensidade das respostas emocionais;

• ritmicidade das funções biológicas;

• persistência em face de forças ambientais contrárias;

• habilidade para distrair-se ou facilidade para acalmar-se;

• tendências  de  aproximação  contra  afastamento  diante  de  situações 

novas;

• limiar da estimulação necessária para produzir uma resposta.

O ambiente e a conquista das habilidades cognitivas e motoras agem 

sobre o desenvolvimento  das habilidades adaptativas,  pois  as crianças que 

sofrem uma deficiência motora ou um retardo mental  podem não conseguir 

comer sozinhas, por exemplo, mesmo sendo o ambiente favorável. Entretanto, 

crianças normais podem apresentar retardos nas habilidades adaptativas por 

causa de um ambiente desfavorável, (JOHNSON e BLASCO, 1997).

Finalizando,  o  curso  da  infância  é  extraordinário,  visto  que  as 

modificações  ocorrem  aceleradamente  em  seu  desenvolvimento  e, 

gradualmente, ela poderá explorar o ambiente através de aspectos motores, 

cognitivos  e  sociais,  mesmo  não  expressando  suas  ações  por  meio  da 

linguagem verbal, mas haverá sempre de utilizar outras formas de linguagens. 

Resumindo, ela passará da condição de um bebê chorão para uma "pequena 

criatura", que emprega métodos complexos de expressão emocional, social e 
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lingüístico  e,  nessa  perspectiva,  a  linguagem terá  sua  importância  por  que 

externa as  intenções,  em função da ação, agora carregada de sentido, que 

poderão  ser  identificadas  por  meio  de  observações  na  operação  concreta 

determinada pela solução de cada enigma proposto no Teste de Raciocínio 

Concreto (TRC).

Em  que  pesem  as  contestações  sobre  as  questões  sugeridas  por 

estudos  pós-piagetianos,  as  confirmações  das  observações  específicas  de 

Piaget  sobre  os  estádios  do  desenvolvimento  das  estruturas  mentais  são 

determinantes e,  nesse estudo o foco é que neste período o  egocentrismo 

intelectual e social (incapacidade de se colocar no ponto de vista de outros 

presente na fase anterior) dá lugar à capacidade da criança de estabelecer 

relações  e  coordenar  pontos  de  vista  diferentes  (próprios  e  de  outrem), 

integrando-os  de  modo  lógico  e  coerente;  outro  aspecto  refere-se  ao 

aparecimento  da  capacidade  da  criança  de  interiorizar  as  ações,  com  a 

realização de operações mentais e não mais apenas através de ações físicas 

típicas da inteligência sensório-motor (se lhe perguntarem, por exemplo, qual é 

a  vareta  maior,  entre  várias,  ela  será  capaz  de  responder  acertadamente 

comparando-as  mediante  a  ação  mental,  ou  seja,  sem  precisar  medi-las 

usando a ação física).

Com o  raciocínio  de  forma coerente,  os  esquemas  conceituais  e  as 

ações executadas mentalmente se referem, nesta fase, a objetos ou situações 

passíveis  de  serem  manipuladas  ou  imaginadas  de  forma  concreta.  Esse 

sentido,  a  criança  adquire  a  capacidade  de  reversibilidade,  pensando 

simultaneamente o estado inicial  e  o  estado final  de alguma transformação 

efetuada sobre os objetos. Esse construto, construído ao longo dos estágios 

operatório concreto, será o traço característico nesse estudo, pois representa a 

culminância de um conjunto de outras estruturas que caracterizam o estádio do 

operatório concreto, foco da proposta do Teste de Raciocínio Concreto (TRC).
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2.3  Sobre  o  raciocínio  e  a  inteligência  como  objeto  dos  Testes 
Psicológicos

Este capítulo objetiva propiciar uma visão basilar da testagem, de modo 

aproximado, sobre o significado das palavras "teste" e "testagem", com o foco 

sobre o raciocínio e a inteligência no processo ensino aprendizagem. Procura-

se concretizar esta intenção em dois momentos.

Inicialmente, são descritas as etapas metodológicas para implementação 

de  atividades  que  proporcionarão  aos  alunos  ampliar  o  seu  raciocínio,  a 

criatividade  e  a  inteligência.  Assim,  no  subitem  2.3.1,  são  enfocadas  as 

relações  entre  as  atividades  cognitivas  superiores,  responsáveis  pela 

aprendizagem  no  contexto  prático  do  ensino,  envolvendo  as  competências 

superiores que podem facilitar o processo de elaboração do conhecimento.

E,  em  seguida,  no  subitem  2.3.2,  é  abordada  a  estruturação 

epistemológica do raciocínio, relacionando-o a formas de pensar, adotando-se 

como referência a cognição como um processo de conhecimento em virtude do 

qual  o  mundo  circunvizinho  é  refletido  na  consciência  do  homem,  pelas 

sensações e percepções e se conclui  nas representações,  como estas são 

operadas e qual o papel do raciocínio e como testá-lo.

De modo geral, as pessoas expressam familiaridade quando se fala em 

alguns testes, como por exemplo, o vestibular de admissão à universidade, os 

testes vocacionais e, talvez, certas medidas de avaliação da personalidade. No 

entanto, na perspectiva de um estudo formal sobre o assunto, é importante a 

compreensão mais abrangente desse campo, considerando os tipos de testes 

e os assuntos pertinentes, procurando-se incluir os aspectos relevantes neste 

estudo,  a  fim  de  possibilitar  a  aquisição  dos  conhecimentos  técnicos 

necessários à prática profissional nos domínios da psicologia, da educação e 

das disciplinas afins, de modo a satisfazer uma passagem mais abrangente por 

esses tópicos.

Assim, nesse propósito é considerada a intenção de apenas fornecer 

uma visão geral do assunto, podendo os detalhes ser vistos com profundidade 

na  bibliografia  citada.  Para  se  alcançar  esta  intenção  utilizou-se  algumas 
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perspectivas  ou  abordagens  na  apresentação  desse  assunto  de  estudo, 

procurando-se vê-lo como se fossem ângulos ou prismas diferentes.

Em primeiro lugar, no  subitem 2.3.3, faz-se um esboço das principais 

categorias  de  testes,  exemplificando  os  mais  usados.  Em  seguida,  são 

identificados no subitem 2.3.4, os principais usos e usuários dos testes. Quem 

os utiliza e para quais propósitos. O terceiro enfoque trata das raízes históricas 

da testagem contemporânea,  limitando-se aos principais períodos históricos, 

identificando as principais forças que moldaram esse campo (subitem 2.3.5).

No  subitem  2.3.6 são  delineados  os  principais  assuntos focando  a 

preocupação quando se trabalha com testes relacionados aos pressupostos 

básicos da testagem e às questões fundamentais, concernentes à testagem. 

No  primeiro  tema,  abordam-se  os  traços, a  sua  quantificação,  o  grau  de 

permanência  e  o  comportamento  definido  pelos  traços.  O  segundo  tema 

considera  a  fidedignidade,  a  validade,  as  normas,  as  questões  práticas do 

desenvolvimento e a aplicação do teste.

Em quinto lugar, examinam-se algumas tentativas de definir os termos 

"teste", "testagem" e outras expressões correlatas. A expectativa é estabelecer 

uma  visão  geral  da  área  por  meio  dessas  cinco  perspectivas,  com  o 

pensamento de abarcar o espectro do campo da testagem. Fecha-se o capítulo 

ajuizando-se o porquê de um teste de raciocínio concreto, justificando à luz dos 

argumentos expostos, a relevância da proposta contida na tese em tela.

2.3.1 A aprendizagem, o raciocínio e a resolução de situações-problema
Para Baker (1993), quando se discute ensino e aprendizagem, por vezes 

se divide o conhecimento em duas partes. A primeira, formada por tudo que é 

“básico”, como o conjunto dos saberes fundamentais que serve de ponto de 

partida para a aquisição de todo o conhecimento posterior e para a execução 

de qualquer ofício ou profissão. Essa parte do conhecimento, no senso comum, 

é  constituída  pelo  conceito  de  quantidade,  incluindo-se  aí  as  operações 

elementares e as noções iniciais de geometria e de medida.

A  segunda  parte  do  saber  em  jogo,  dentro  dessa  visão  dicotômica, 

assegura  Baker  (1993),  só  pode  ser  desenvolvida  a  partir  do  domínio  da 

primeira,  chamada  muitas  vezes  de  “competências  superiores”,  atividades 
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como,  por  exemplo,  planejamento,  análise,  síntese  e  auto-regulação,  bem 

como  as  resoluções  de  problema,  consideradas  de  forma  geral  como 

complexas  e  não  redutíveis  às  básicas.  Mais  ainda,  considera-se  que  elas 

precisam das  básicas  para  poder  existir  e,  portanto,  formam uma segunda 

etapa no ensino aprendizagem das diversas áreas do conhecimento, de forma 

interdisciplinar.

A necessidade de relacionar o raciocínio, a criatividade e a inteligência, 

explicitar as suas finalidades ou os seus papéis na realidade do aluno como 

objeto de estudo foi o exercício original do projeto de pesquisa desta tese. Isto 

posto, a metodologia para implementação das atividades que proporcionarão 

aos alunos, de criança à fase adulta, em referência ao desenvolvimento do seu 

raciocínio  lógico,  da  criatividade  e  da  inteligência,  de  acordo  com Gardner 

(1985) e Sternberg (1986), sucedem, em síntese, por três etapas:

A - Atividades de Movimentação Corporal:

• O movimento é fundamental para a maturação das glândulas basais e 

regiões cerebrais implicadas na cognição 

B - Atividades de Manipulação de Objetos:

•É através da manipulação de objetos que sucede o desenvolvimento da  

inteligência prática.

C - Atividades de Pensamento (Cálculo mental):

•É errada qualquer metodologia que use apenas os objetos, sem primeiro 

ter efetuado o raciocínio através do movimento.

•É erro ainda mais grave o de se passar diretamente dos objetos para a 

escrita dos algarismos, sem passar pelo pensamento (cálculo mental).

•Não  se  deverá  escrever  nada  no  papel,  sem  que  primeiro  tenha 

conseguido efetuar o cálculo mentalmente.

Nesse sentido, parece que a resolução verbal de problemas oralmente 

expostos constitui o principal objetivo do desenvolvimento do raciocínio, pois 

que a  compreensão da questão exige  uma adequada compreensão verbal, 

uma  eficaz  linha  de  pensamento,  capacidade  de  elaboração  intelectual  da 

resposta,  de  metacognição,  da  comunicação  desta  e  de  argumentação 

(CITOLER, 1996).
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Entretanto, parece prudente considerar-se que as habilidades numéricas 

(cardinalidade – um último numeral em sequência representa a quantidade de 

itens do  conjunto)  e  aritméticas  (a  partir  da  cardinalidade e  do domínio  da 

contagem).  Para  a  compreensão  dessa  assertiva  se  apresentam  como 

exemplo,  a  situação-problema  das  bolinhas  com  os  seguintes  passos 

metodológicos:

1º passo:  (primeira  pergunta  do  professor):  "-  Tens  10 bolinhas.  Se 

perderes três, com quantas ficas?".

2º passo: (resposta da criança):  "-  Sete"  (ou pode ser qualquer outro 

número - não interessa se a resposta está certa ou errada, não se 

deve perder tempo com isso, pois o foco é outro). 

3º. passo (nova pergunta do professor): "- Como é que chegaste a essa 

conclusão?" ou "- Como é que fizeste?"; (esta pergunta é importante).

No primeiro passo, a pergunta do professor leva a criança a efetuar o 

raciocínio resolutivo.

A  2ª pergunta do professor, no  3° passo, desencadeia  três processos 

intelectuais:

• Metacognição:  leva  a  criança  a  refletir  sobre  o  modo  como 

raciocinou;

• Metacognição da  explicação:  a  criança  tem que  pensar  no  modo 

como irá explicar aquela sua linha de raciocínio;

• Explicação: formulação verbal, explicando o seu raciocínio

Nesse  sentido,  a  maneira  como  ocorre  o  processo  de  pensar  e  de 

aprender do sujeito para explicar o conhecimento que envolve a consciência, a 

forma como os  diferentes  atributos  e  propriedades  da  coisa  pensada,  seja 

objeto ou fenômeno, afetando sua consciência e sua maneira de representá-lo 

é  definido  nesse  processo  mental  “de  resolução  de  problemas  que  envolvem 

inferências, indo além das informações recebidas” (SHAFFER, 2005; p.286).

2.3.2 O raciocínio na perspectiva epistemológica
Dentre  as  teorias  sobre  o  processo  de  pensar  e  as  formas  do 

pensamento, toma-se como referência a proposta por Gorski y Tavants (1960), 
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que ensinam que a cognição ou conhecimento é um processo em virtude do 

qual  o  mundo  circunvizinho  é  refletido  na  consciência  do  homem.  Esse 

processo começa com as  sensações (a reflexão das diferentes propriedades 

dos objetos e dos fenômenos do mundo material – cores, sons, odores dentre 

outros; aquele ato que diretamente afeta os órgãos dos sentidos do sujeito); a 

percepção (onde são refletidos os objetos e os fenômenos em geral);  e as 

representações (que são imagens prévias de objetos ou fenômeno surgidas e 

recordadas pela memória – é como se fosse uma fotografia). A sensação e a 

percepção do objeto são elaboradas no pensamento, no momento em que o 

objeto ou fenômeno age nos órgãos dos sentidos.

Assim,  sensações,  percepções e  representações constituem  o  grau 

sensorial do conhecimento. Neste grau de conhecimento referido são refletidas 

as propriedades dos objetos percebidas pelas sensações. Por outro lado, estas 

propriedades  podem  ser  gerais  ou  particulares,  essenciais  ou  acessórias, 

necessárias  ou  casuais.  Entretanto,  as  sensações,  as  percepções e  as 

representações,  por  eles,  ainda  não  permite  ao  sujeito  diferenciar  as 

propriedades gerais dos objetos das propriedades particulares, as essenciais 

das  acessórias;  as  casuais  das  necessárias.  Isso  implica  que  no  grau  do 

conhecimento  sensorial  não  é  possível  descobrir,  entre  os  objetos  e  os 

fenômenos relações necessárias,  havendo sujeição a determinadas leis.  No 

processo do conhecimento, pois, passa-se de refletir a realidade de um modo 

imediato e, para imagens, a reflexão se dá por meio do pensamento; o sujeito 

passa ao grau lógico do conhecimento.

Gorski y Tavants (1960) ensinam, também, que há quatro características 

fundamentais do pensamento como reflexo especial único em seu gênero, do 

mundo circunvizinho. Inicialmente, na primeira característica, o pensamento é, 

acima de tudo,  um processo de conhecimento  difundido  e generalizado da 

realidade e no processo de sua formação são elaborados conceitos em que se 

refletem ou são refletidos, de modo peculiar, os objetos e os fenômenos da 

realidade, vinculada à abstração do geral, da coisa geral, para a separação das 

características  essenciais  do  objeto  dentre  as  propriedades  gerais.  Estas 
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características essenciais levam ao conhecimento do que está sujeito a lei, do 

que é necessário nas relações que existem entre os objetos.

A segunda característica, conforme apontam Gorski y Tavants (1960) se 

refere ao pensamento que se constitui  num processo em virtude do qual  a 

realidade é refletida. No curso deste processo, o homem se dá conta e percebe 

a objetividade do pensamento e compara o conteúdo do pensamento com a 

realidade. Os pensamentos que surgem na cognição como reflexo das relações 

dos objetos entre si e das relações, propriedades e atributos que precisam ser 

provados; sua veracidade deve ser comprovada.  Isto significa que o ato de 

formular juízos é inerente ao pensamento humano.

A explicação e a comprovação do que há de verdadeiro ou de falso nos 

pensamentos, a diferenciação dos pensamentos em verdadeiro ou falso, se 

realiza por meio da atividade prática do homem, por seu trabalho e, de acordo 

com  Marx,  apud  Gorski  y  Tavants  (1960),  o  trabalho  é  uma  atividade 

deliberada, útil. Isto significa que a atividade prática, de trabalho, do homem 

não é levada a cabo cegamente, de modo caótico sem qualquer classe de 

plano, sem pretender a consecução de certos objetivos. A atividade deliberada 

do trabalho pressupõe a existência de certos fins. No processo do trabalho é 

colocado à prova o conhecimento,  as hipóteses e a experiência  prévia  sob 

condição,  quer  dizer,  tudo  aquilo  que  serve  como  base  para  a  atividade 

deliberada, ou seja, do trabalho.

A  própria  atividade  prática  do  trabalho,  faz  o  homem  sentir  a 

necessidade de estabelecer comparações dessas atividades e isto se deve à 

capacidade de ser humano em confrontar o conteúdo de seus pensamentos 

com a realidade, de formar juízos e definir com precisão a verdade e o erro. Se 

os  princípios  que  servem  de  base  para  o  processo  de  trabalho  estão  em 

consonância com a realidade, os fins propostos são alcançados. Os fins não 

são alcançados se tais princípios são falsos. No processo da atividade prática 

se provada verdadeira, o conhecimento é aumentado.

A terceira característica se refere à mediação entre sujeito e realidade. 

Aqui,  Gorski  e Tavants (1960) argumentam que o pensamento se distingue 

pela capacidade cognitiva de conhecer a realidade. Isto significa que, graças 
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ao pensamento, se chega a conhecê-la não a abstraindo diretamente pelos 

órgãos dos sentidos; o pensamento também permite julgar sobre fatos que não 

são objeto de percepção imediata, mas que mantêm certa relação com outros 

fatos percebidos como imediato.

Isso pode ser exemplificado quando se vê fumaça, conclui-se que há 

fogo, embora não se veja o fato diretamente no mesmo instante. Neste caso, 

se apóia no conhecimento obtido pela experiência prévia, anterior, isto é, no 

princípio que diz: "Onde há fumaça, há fogo". O uso do conhecimento adquirido 

previamente e registrado na prática isenta o sujeito, diretamente, de verificar 

todo o pensamento. Quando se analisa o conteúdo deste conhecimento prévio 

e quando se relaciona com o novo que foi captado, pode-se deduzir um novo 

conhecimento sem se recorrer à experiência direta. Desta forma, no processo 

de pensamento, constantemente se faz uso de raciocínios.

Finalmente, na quarta característica, Gorski e Tavants (1960) assinalam 

que o pensamento se acha inseparavelmente unido ao idioma. Isto só não fixa 

a atividade cognitiva do homem, sem que seja o bastante, como também é 

requisito  ou  exigência  indispensável  para  a  formação  dos  pensamentos, 

mediando as expressões do mesmo.

São  também  Gorski  e  Tavants  (1960)  que  lembram  Engels  ter 

assinalado relevante papel ao idioma na gênese do pensamento e na formação 

do cérebro humano. Nesse sentido, a linguagem não só exercita uma imensa 

influência na gênese do pensamento, como também é uma forma especial de 

refletir a realidade. Igualmente importante é o papel que lhe corresponde no 

processo de formação dos pensamentos de cada indivíduo.

Para o homem atual, de posse da linguagem, se acham vinculadas não 

só as palavras, mas os pensamentos (conceitos, termos, , relações, atributos, 

juízos entre  outros),  as  sensações,  percepções e  representações,  já  que 

nenhum ato cognitivo se realiza à margem do pensamento. As sensações, as 

percepções e  as  representações sempre  são  manifestadas  como  algo 

compreendido,  como  algo  situado  numa  relação  com  respeito  a  toda  a 

experiência prévia, anterior, do homem.
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Tais  são  as  características  fundamentais  do  pensamento como 

processo que reflete a realidade. Assim, o pensamento é a mesma coisa que 

o processo da reflexão sensorial da realidade, se verifica de várias formas e 

suas formas principais de expressão são o conceito, o juízo e o raciocínio.

Os conceitos, os juízos e os raciocínios, tanto por seu conteúdo como 

pela sua forma, constituem, uma reflexão da realidade fiel (material) no cérebro 

do  homem.  Para  explicar  esta  assertiva,  Gorski  e  Tavants  tomam  como 

exemplo o seguinte raciocínio:  Todos os hidrocarbonetos são combinações orgânicas.  

Alguns hidrocarbonetos são gases.  Então (logo)  alguns gases são combinações orgânicas. 

(GORSKI e TAVANTS 1960, p.14)

Nesse  raciocínio,  o  conteúdo  dos  juízos  não  é  um  reflexo  fiel  da 

realidade, sem que sua própria relação reflita o que existe entre os objetos do 

mundo  circunvizinho.  Explicitado  como  é  elaborado,  a  partir  da  reflexão 

sensorial  da  realidade  e  suas  formas  de  expressão,  torna-se  necessário 

pontuar como o sujeito interage com a realidade para abstrair os atributos, as 

relações, as propriedade, de forma a definir os conceitos dos objetos.

A perspectiva teórica que se aborda é da psicologia cognitivista sobre 

como  o  sujeito  adquire  o  conceito,  considerando-se  a  mais  convincente  o 

interacionismo  de  Jean  Piaget.  Esta  teoria  afirma  basicamente,  que  o 

conhecimento  lógico,  é  elaborado  por  cada sujeito  de  dentro  para  fora,  na 

interação com o ambiente; o conhecimento lógico não é adquirido diretamente 

do ambiente por internalização, mas, internamente por meio dessa interação.

Piaget e Inhelder (1975) e Piaget (1998 e 2007) diferenciava três tipos 

de conhecimento, de acordo com suas fontes e modos finais de estruturação: 

conhecimento  físico  (o  conhecimento  dos objetos  da  realidade externa,  por 

exemplo: cor, peso, formato. Dessa forma a fonte final do conhecimento físico 

está,  portanto,  parcialmente  nos objetos,  e  o  conhecimento  físico  pode ser 

adquirido  empiricamente  através  de  observação).  O  conhecimento  social 

(criado  por  convenções  pelas  e  entre  as  pessoas)  e  conhecimento  lógico-

matemático (consiste em relações mentais e a fonte final destas relações está 

em cada indivíduo. Se não houvesse as relações entre sujeito e objeto, não 

existiriam as diferenças e as igualdades).
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Nesse  sentido,  Piaget  reconhecia  as  fontes  internas  e  externas  de 

conhecimento, sendo a fonte do conhecimento físico e social tendo sua origem 

na  exterioridade  parcial  do  indivíduo,  ao  contrário  do  conhecimento  lógico-

matemático que é basicamente interno. Ele também diferenciou dois tipos de 

abstração  na  construção  do  raciocínio  lógico  matemático.  A  abstração 

empírica, focalizada numa determinada propriedade ou um atributo do objeto, 

ignorando-se  outras.  Um  exemplo  claro  são  as  cores  de  um  conjunto  de 

objetos, sem levar-se em conta o forma, o material, a espessura etc., do qual 

são  feitos.  A  outra  é  construtiva,  a  abstração  reflexionante,  e  envolve  as 

relações mentais entre um ou mais objetos, como “o mesmo”, “semelhante”, 

“diferente” e “dois”. Essas relações não têm existência na realidade externa. A 

semelhança ou diferença entre um objeto e outro é construída mentalmente, 

por cada indivíduo por abstração construtiva. Isso é ilustrado quando se mostra 

um cubo  e  pergunta-se  o  que  estão  vendo  e  as  respostas  se  referem às 

características  ou  propriedades  contidas  no  volume,  como  exemplo  os 

quadrados, os vértices, os lados etc.

Piaget e Inhelder (1975) e Piaget (1998) ensinam que as abstrações são 

indissociáveis,  uma  não  ocorrendo  sem  a  outra;  exemplo:  não  é  possível 

construir uma relação de “diferença” se todos os objetos apresentados fossem 

iguais.  Ou com relação ao conceito de “dois” seria impossível  elaborar este 

conceito se as crianças pensassem que os objetos se comportam como gotas 

de água (que podem se fundir pra tornar-se uma gota).

Quando os conceitos já estão previamente elaborados no pensamento, 

se podem fazer abstrações construtivas sem necessitar da abstração empírica. 

Por exemplo: dada uma figura plana de 4 X 4 (unidades), contendo um traçado 

da diagonal em dois de seus vértices é possível afirmar que o quadrilátero é 

formado a partir  de triângulos. A realização desta operação não precisa da 

abstração empírica dos objetos. Os triângulos são aprendidos por abstração 

construtiva  à medida que a criança imagina as novas figuras pela  diagonal 

traçada entre dois vértices e constrói  a relações de conservação. Visto que 

estas relações são criadas pela  mente,  é  possível  entender  que as figuras 

planas são construídas por lados, ângulos e diagonais.
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Várias  são as  dificuldades  encontradas  no  ensino  de  disciplinas  que 

requerem o uso do raciocínio, e a maioria delas baseada na técnica utilizada, 

tendo  em vista  o  professor  aplicar  alguma técnica  somente  com intuito  de 

“motivar”  os  alunos,  tornando  a  aula  mais  dinâmica  e  convidativa,  porém 

ignorando a  proposta  da  técnica  utilizada,  havendo com isso  um déficit  no 

desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático do aluno. Por  outro  lado,  é 

percebido que esse processo ocorre muito com o uso do material  concreto, 

pois ele constitui uma forma nova de fazer as operações, possibilitando que os 

alunos possam sair do lápis e papel e manipularem um “joguinho legal e mais 

interessante”. Entretanto, a manipulação de materiais concretos não garantirá 

uma aprendizagem efetiva da disciplina. A primeira vista, se a utilização destes 

materiais não tiver uma ligação com o contexto da criança, segundo Carraher e 

Schilemann (1989; p.179 e 180) “Não precisamos de objetos na sala de aula, mas de 

objetivos na sala de aula, de situações em que o problema implique a utilização dos princípios 

lógico-matemáticos a serem ensinados”. Isto por que o material concreto apesar de 

ser formado por objetivos pode ser considerado como um conjunto de objetos 

existentes  apenas  na  escola,  sendo  assim  abstratos,  para  a  finalidade  de 

ensino, não tendo qualquer conexão com o mundo da criança.

A partir da prática pedagógica de professores de escolas particulares e 

públicas,  professores  da  graduação  e  pós-graduação  de  faculdades  e 

universidades  públicas  e  particulares,  além  de  pesquisadores,  surgiram  as 

questões  colocadas  a  serem  investigadas.  Busca-se,  por  outro  lado, 

compreender  a  metodologia  do  desenvolvimento  do  raciocínio  lógico  para 

despertar  maior  interesse  dos  alunos,  ajudando-os  a  enfrentarem  as 

dificuldades,  que muitos deles encontram,  para aprender  os conteúdos das 

disciplinas curriculares, em qualquer nível ou grau de ensino.

2.3.3 As principais categorias de Testes
Este subitem se referencia na classificação proposta por Hogan (2006) e 

em Costa e Costa (2010), cuja categorização está em consonância com as 

resoluções do CFP (2000), contendo a avaliação favorável ou não para uso.

Inicia-se o assunto sobre a testagem apresentando a identificação das 

principais categorias de testes. A esse respeito, Hogan (2006), escreve que



81

[...]  “elas são necessariamente imprecisas na fronteira entre duas ou mais  
categorias,  pois  estas tendem a se fundir  umas nas outras,  em vez de se  
diferenciarem marcadamente. Não obstante, alguns esquemas organizacionais 
ajudam-nos  a  vislumbrar  a  amplitude  do  campo  da  testagem”.  HOGAN 
(2006, p.4).

No quadro  6, Hogan (2006) resume as principais categorias adotadas 

entre autores americanos, utilizado ao longo de sua obra. A  primeira divisão 

abrange os testes de capacidade mental, e o autor alerta que no âmbito da 

testagem psicológica, a expressão capacidade mental inclui grande variedade 

de funções cognitivas, tais como percepção, memória, visualização espacial, 

entre  outras,  embora,  historicamente,  o objetivo central  da área tem sido a 

inteligência, em sua definição ampla.

Quadro 6: Principais categorias de Testes psicológicos

Categorias de testes Tipos de testes

Testes de Capacidade Mental
Testes de Inteligência Aplicados Individualmente

Testes de Inteligência Aplicados em Grupos
Testes para outras Habilidades

Testes de Conhecimento
(Testes de Realização)

Baterias de Testes de Avaliação
Testes de Disciplinas Específicas

Testes de Certificação, Licenciamento
Testes para Programas Patrocinados pelo Governo
Testes de Conhecimento Aplicados Individualmente

Testes de Personalidade
Testes Objetivos

Testes de Técnicas Projetivas
Testes para Outras Abordagens

Testes de Interesses, Atitudes e Valores Testes de Interesses Vocacionais
Testes de Escalas de Atitudes
Testes de Estruturas de Valor

Testes Neuropsicológicos
Fonte: Tohomas P. Hogan – 2006.

Como se observa no quadro  6, a categoria se subdivide em testes de 

inteligência  aplicados  individualmente [exemplos:  a  Escala  Wechsler  de 

Inteligência para Adultos (WAIS) e a Escala de Inteligência de Stanford-Binet]; 

testes de inteligência aplicados em grupo [exemplos:  a  Otis-Lennon School  

Ability  Scale  (OLSAT)  e  o  Scholastic  Assessment  Test  (SAT)];  e,  em uma 

grande  diversidade  os  testes  de  inteligência  para  outras  habilidades,  que 

avaliam outras características que não seja a inteligência.

A  segunda  categoria inclui  os  testes  de  realização,  que  tentam 

mensurar o nível de compreensão ou de habilidade de uma pessoa em um 

determinado assunto. Trata-se aqui dos testes padronizados e desenvolvidos 
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por  profissionais  da  área,  excluindo-se,  portanto,  o  conjunto  de  testes 

elaborados por professores e aplicados cotidianamente nas escolas. A primeira 

subdivisão dessa área inclui as baterias de testes de avaliação utilizadas nos 

centros de educação de jovens e adultos,  em escolas regulares  de  ensino 

fundamental  e  médio.  São  testes  em  áreas  como  a  leitura,  matemática, 

ciências etc. A segunda subdivisão inclui os  testes de disciplinas específicas, 

que cobrem determinada área, por exemplo, psicologia, francês ou geometria.

A terceira subdivisão inclui  os  testes de certificação e de  licenciatura 

utilizados para propósitos de fornecimento de certificados em modalidades de 

ensino (fundamental e médio), enfermagem, docência, fisioterapia, pilotagem, 

entre outros.  Os testes desta categoria  incluem os exames de supletivo do 

ensino fundamental  e  médio e o próprio  Exame Nacional  do Ensino Médio 

(ENEM), garantindo ao examinando a certificação da respectiva escolaridade.

A  quarta  subdivisão  inclui  certos  programas  de  testes  de  realização 

patrocinados por diversos órgãos governamentais norte-americanos, entre os 

quais  os  mais  importantes  são  os  programas  estaduais  de  testes  de 

habilidades básicas, tais como leitura, escrita e matemática. No Brasil, nessa 

categoria parecem estar incluídos os testes promovidos pelo SENAI, SENAC, 

entre outros órgãos de formação.

Por fim, os testes de conhecimento aplicados individualmente, diferentes 

dos testes de inteligência aplicados individualmente e classificados na primeira 

grande  divisão.  Grande  variedade  dos  testes  de  realização ajuda  no 

diagnóstico  de  problemas  e  dificuldades  de  aprendizagem,  comumente 

utilizados  no  Brasil  por  professores,  pedagogos  e  especialistas  em 

psicopedagogia,  tendo  em vista  o  que  atestam Paim (1985),  Visca  (1987), 

Arenzo (1995), Bossa (2000) e Weiss (2004), entre outros, ao delinearem o 

perfil profissional do especialista em Psicopedagogia, cuja ação pedagógica é 

o diagnóstico, encaminhamento, tratamento e acompanhamento de crianças 

com tais problemas. Essa perspectiva, porém, não está presente em Costa e 

Costa (2010),  ao apresentar a classificação de testes de uso restritos para 

psicólogos, analistas de recursos humanos, pedagogos e psicopedagogos, de 

acordo com o CFP (2010). Veja o anexo 4.
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A terceira categoria refere-se ao grupo de testes de personalidade cujo 

objetivo é fornecer informações sobre a personalidade humana. Sua primeira 

subdivisão inclui os testes objetivos de personalidade [exemplos desses testes 

de personalidade objetivos são: o Inventário Multifásico de Personalidade de 

Minnesota  (MMPI)  fornece para  cada examinando um perfil  próprio  de  seu 

grupo  clínico;  o  Inventário  de  Depressão  Beck  (BDI)  e  o  Eating  Disorder 

Inventory (EDI), que mensuram, respectivamente, transtornos de depressão e 

transtornos alimentares].

A  segunda  grande  subdivisão  dos  testes  de  personalidade  inclui  as 

técnicas  projetivas,  onde  o  examinando executa  uma tarefa  relativamente 

simples,  porém  isolada  de  contextos  mais  significativos,  esperando-se 

respostas reveladoras de algo a respeito da sua personalidade [exemplo: o 

Teste das Manchas de Tinta de Rorschach; e o H-T-P: casa, árvore, pessoa e 
família que é a técnica de desenhar figuras humanas, de completar sentenças 

e de reações a imagens].

A  próxima  grande  categoria  de  testes  abrange  as  mensurações  de 
interesses, de valores e de atitudes,  em cuja  subdivisão mais importante 

inclui  as  medidas  de  interesse  vocacional,  utilizados  nas  escolas  de  nível 

médio e faculdades,  para orientar  os indivíduos a buscarem atividades que 

sejam pertinentes aos seus interesses [exemplos: o  Inventário de Interesses 

Vocacionais Strong (SII) e o Inventário de Interesses Kuder (KOIS)].

A  categoria  final,  na  classificação  de  Hogan  (2006),  é  a  dos  testes 
neuropsicológicos, que fornecem informações a respeito do funcionamento 

do  sistema  nervoso  central  que,  sob  certas  perspectivas,  não  deveria  ser 

tratada  separadamente,  uma  vez  que  diversos  testes  utilizados  em 

neuropsicologia  simplesmente  pertencem  a  outras  categorias.  Incluem  os 

testes  de  habilidade (dos  de  capacidade  mental),  além  de  se  valerem 

freqüentemente  de  testes  de  personalidade.  Conforme  Hogan  (2006)  os 

psicólogos  preferem  adotar  uma  categoria  distinta  para  tratar  dos  testes 

voltados especificamente para a avaliação das funções cerebrais. De especial 

interesse são os  testes  de memória  para materiais  verbais  e  pictóricos,  os 

testes de coordenação motora e os testes de pensamento abstrato.
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2.3.3.1 Outras Maneiras de categorizar os Testes
Embora a maneira mais comum e útil de caracterizar os testes seja de 

acordo com o seu principal tipo de conteúdo, aqui, Hogan (2006) classificou os 

testes de outro modo, conforme o quadro 7, e sucintamente descrito a seguir.

Quadro 7: Classificação alternativa de Testes psicológicos

Categorias dos Testes/Tipos de Testes
a) Testes em Papel e Lápis versus Testes de Desempenho
b) Testes de Velocidade versus Testes de Capacidade
c) Testes Individuais versus Testes em Grupo 
d) Desempenho Máximo versus Desempenho Típico 
e) Testes referenciados pela norma versus Testes referenciados pelo critério

Fonte: Fonte: Thomas P. Hogan – 2006.

a) Testes em Papel e Lápis versus Testes de Desempenho
Em um teste de desempenho, o examinando tem que completar uma 

determinada ação, tal como montar certo objeto, fazer um discurso, realizar um 

experimento ou liderar um grupo de pessoas. Já em um  teste em papel e 
lápis, o examinando utiliza esses recursos para responder a um conjunto de 

questões. Há muitos testes de papel e lápis que são de múltipla escolha, de 

verdadeiro ou falso, relacionar colunas, entre outros.

b) Testes de Velocidade versus Testes de Capacidade
O  teste  de  velocidade visa  verificar  a  rapidez  do  desempenho  do 

examinando e, em geral, essa tarefa é bastante simples. O escore baseia-se 

em  quantos  itens  ou  tarefas  o  indivíduo  consegue  completar  em  um 

determinado  tempo,  ou  então  em  quanto  tempo  (medido  em  minutos  ou 

segundos) é necessário para se completar uma atividade. Por outro lado, um 

teste de capacidade sendo aplicado sem que haja qualquer limite de tempo, 

ou então  com um limite  bastante generoso para se realizar  a tarefa tem o 

propósito de testar os limites do conhecimento ou da habilidade (e não sua 

velocidade)  de uma pessoa.  Essa distinção não é radical,  não se podendo 

dizer que exista um teste só de velocidade, ou um teste só de capacidade. 

Alguns  testes  de  capacidade  podem  conter  certo  elemento  de  velocidade, 

entretanto, os principais determinantes de um teste de capacidade continuam 

sendo a capacidade mental e o conhecimento. Por sua vez, alguns testes de 

velocidade podem conter um elemento de capacidade.



85

c) Testes Individuais versus Testes em Grupo
Esta distinção, segundo Hogan (2006),  refere-se apenas ao modo de 

aplicação  do  teste.  Um  teste  individual só  pode  ser  administrado  a  um 

indivíduo  de  cada  vez.  Exemplos  clássicos  são  os  testes  de  inteligência, 

embora  haja  testes  chamados  de  ”Teste  de  Inteligência”  que  pode  ser 

aplicado em grupo (exemplo são os testes de raciocínio não-verbal). Já um 

teste  em  grupo pode  ser  administrado  a  diversos  indivíduos  ao  mesmo 

tempo. Naturalmente, em um teste administrado a um grupo os indivíduos 

recebem seus próprios escores. Em geral,  qualquer teste administrado em 

grupo pode também ser aplicado a um indivíduo de cada vez, desde que as 

circunstâncias o permitam; já os testes administrados individualmente, porém, 

são mais difíceis de ser aplicados a todo um grupo de uma vez.

d) Desempenho Máximo versus Desempenho Típico
Alguns testes se interessam no desempenho máximo do indivíduo, se 

o seu desempenho é o melhor possível; os testes adequados são os testes de 

conhecimento e os testes de habilidade. Entretanto, se a intenção é conhecer o 

desempenho  típico  de  uma  pessoa,  os  indicados  são  os  testes  de 

personalidade, os testes de interesse e os testes de atitude.

e) Testes referenciados à norma versus Testes referenciados a critério
Muitos  testes  têm suas  normas  baseadas  no  desempenho  de  casos 

padronizados.  Exemplo:  o  indivíduo  foi  informado  que  seu  escore  no  SAT 
correspondeu ao 84º percentil, significando que o seu desempenho foi superior 

ao de 84% das pessoas que participaram do grupo de referência. Isso constitui 

uma  interpretação referenciada pela norma  do seu desempenho no teste. 

Há testes cuja interpretação depende da referência a algum critério definido, e 

não  a  um conjunto  de  normas.  Um professor  estabelece  o  desejo  que  os 

alunos saibam todos os pontos importantes até o final do capítulo. Por este 

critério, se um aluno conseguir definir corretamente somente 60% dos termos, 

seu desempenho será considerado inadequado – independente do resultado 

que  as  demais  pessoas  alcançarem  no  mesmo  teste.  Esta  é  a  chamada 

interpretação referenciada a critério.
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2.3.4 As aplicações diversas – Quem são os usuários dos Testes
Outras  maneiras  de  classificar  os  testes  se  referem  ao  formato, aos 

usuários dos testes, ao  objeto da avaliação e as  áreas de utilização. Isto é, 

para as categorias de testes enunciadas no subitem anterior, quem de fato faz 

uso desses testes? E, em que contexto esses testes são aplicados?

A literatura pesquisada, pautada nas resoluções do CFP (2010), (anexo 

4), define as áreas de utilização dos testes, os usos e os usuários típicos e o 

objeto  de  avaliação  se  distribuem entre  a  Psicologia  (psicologia  clínica),  a 

educação (psicologia escolar, pedagogia e psicopedagogia) e a administração 

(psicologia  organizacional  e  administração  de  recursos  humanos).  Veja  o 

quadro 8 a seguir e o quadro 9, com os respectivos exemplos.

Quadro 8: Classificação dos testes quanto às áreas de utilização5

Áreas Tipos de instrumentos de Avaliação

Clínica

Anamnese, BPR-5, Colúmbia, EFN, EFEx, EFS, IFP, IHS, SMHSC, TAT, 
Rorschach,  Escala  Hare,  EFE,  ISSL,  ESI,  ESA,  TDAH,  Escalas  Beck, 
IECPA, QSG, SDT, WISC III, WAIS III, Wisconsin, Jogo Reflexivo do casal, 
CONFIAS,  Compreensão  leitora,  ADT,  Jogo  das  Profissões,  Guerra  ao 
Stress, Figuras de Rey, entre outros.

Organizacional
Anamnese, BPR-5, EVHAD, EFN, EFEx, EFS, IFP, IHS, TAT, Z-Test, ISSL, 
Escalas Beck, IECPA, QSG, Diagnóstico Organizacional, ADT, IAT.

Educacional

Anamnese, BPR-5, Colúmbia, EFEx, EFS, IFP, IHS, SMHSC, EFE, ISSL, 
ESI, ESA, TDAH, Escalas Beck,  IECPA, QSG, SDT, WISC III,  WAIS III, 
Wisconsin, CONFIAS, Compreensão leitora, Jogo das Profissões, Guerra 
ao Stress, Figuras de Rey, entre outros.

Fonte: Conselho Federal de Psicologia – 2010.

Existe  uma diversidade apreciável  dentro  de cada um desses grupos 

que, segundo o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (Satepsi),  do 

CFP (2010)  tem  a  marca  de  223 testes  psicológicos,  divididos  em  quatro 

categorias:  testes psicológicos aprovados para uso pelo  CFP (atualizado em 

novembro de 2010), testes desfavoráveis, testes psicológicos sem a avaliação 

do CFP (sem condições de uso) e testes não psicológicos.

Cada um dessas áreas se distingue das demais quanto ao uso (quem 

utiliza) e o quanto ao objeto da avaliação (o que os testes avaliam). Também 

se observa, segundo Hogan (2006), que cada grupo utiliza aproximadamente 

todos os tipos de teste, tal como definidos anteriormente, embora alguns tipos 

de  instrumentos  possam  ser  predominantes,  dependendo  do  grupo. 

5 As siglas dos testes citados no corpo do trabalho estão listadas no anexo 4.
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Lembrando-se, ainda, que os variados tipos de testes podem ser utilizados por 

diversas áreas e por um profissional específico, dependendo do objeto que se 

quer avaliar. Observar os quadros 9 e 10 a seguir6.

Quadro 9: Classificação dos Testes quanto a quem utiliza

Profissionais usuários Tipos de instrumentos de Avaliação

Exclusivo de psicólogos (aprovados pelo CFP).

BPR-5, Colúmbia, EFN, EFEx, EFS, IFP, IHS,
SMHSC,  TAT,  Z-Test,  Rorschach,  Escala  Hare, 
EFE,  Função  do  Jogo  Colaborativo,  ISSL,  ESI, 
ESA,  TDAH,  Escalas Beck,  IECPA,  QSG,  SDT, 
WISC III, WAIS III, Wisconsin, entre outros.

Não-restrito  a  psicólogos  (Não  dependem  da 
aprovação do CFP).

Anamnese,  Diagnóstico  Organizacional,  Jogo 
Reflexivo  do  casal,  EVHAD,  CONFIAS,  TDE, 
Compreensão leitora, ADT, Jogo das Profissões, 
Guerra ao Stress.

Com  finalidade  de  pesquisa  (Ainda  não 
aprovados pelo CFP para pesquisa).

Figuras de Rey, Manual Prático de Avaliação do 
HTP, Wartegg, Zulliger, Desenho da Família, IAT.

Fonte: Conselho Federal de Psicologia – 2010.

Quadro 10: Classificação dos Testes quanto ao objeto da avaliação

Profissionais usuários Tipos de instrumentos de Avaliação
Personalidade

Comportamentos  sociais,  adaptativos  e 
problemáticos;  dinâmica  familiar,  relações 
interpessoais, extroversão, liderança, empatia.

EFN, EFEx, EFS, IHS, IFP, SMHSC, TAT, Z-Test,
Rorschach, HTP, Wartegg, Zulliger, Escala Hare,
Desenho da Família, entre outros.

Cognitivos/Inteligência
Atenção, lateralidade, organização perceptual, 
funções  sensório-motoras,  aprendizagem  e 
memória,  raciocínio,  funções  executivas, 
linguagem, rendimento acadêmico.

Colúmbia, Figuras de Rey, WISC III, WAIS III, 
SDT, Wisconsin, BPR-5.

Habilidades Específicas
Administração do tempo, ansiedade, estresse, 
orientação  vocacional,  estruturação  familiar, 
déficit de atenção e hiperatividade

Figuras de Rey, Manual Prático de Avaliação do 
HTP, Wartegg, Zulliger, Desenho da Família, IAT.

Fonte: Conselho Federal de Psicologia – 2010.

A  primeira  categoria abrange  os  campos  da  psicologia  clínica,  do 

aconselhamento,  da  psicologia  escolar  e  da  neuropsicologia,  restritos  ao 

psicólogo. Denominam-se essas aplicações de uso clínico. Em qualquer caso 

dessas  aplicações  profissionais,  o  psicólogo,  por  meio  dos  testes  ajuda  a 

identificar a natureza e a gravidade do problema, podendo também fornecer 

sugestões  sobre  como  lidar  com  o  problema;  já  a  testagem  auxilia  na 

mensuração do progresso enquanto se lida com o problema, seja com o uso 

dos testes de inteligência (principalmente os aplicados individualmente), testes 

6 As siglas dos testes citados no corpo do trabalho estão listadas no anexo 4.
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objetivos de personalidade e  técnicas projetivas, ou  testes neuropsicológicos. 

Já os psicólogos de aconselhamento utilizam os testes vocacionais.

A segunda mais importante categoria de uso de testes envolve os testes 

para  seleção  de  pessoal  e  de  candidatos  a  emprego,  também restritos  ao 

psicólogo. Os  principais  usuários  dessa  categoria  são  as  empresas 

(vendedores,  gerentes,  secretárias,  supervisores,  ou  operadores  de 

telemarketing)  e  as  Forças  Armadas  (AMAN,  EPCAR,  NPOR,  ESE,  entre 

outras instituições).

Uma  terceira  importante  utilização  dos  testes  é  a  sua  aplicação  a 

contextos educacionais (veja o quadro  7),  além do uso clínico de que se 

ocupam o psicólogo escolar, o supervisor, o orientador ou o professor. Refere-

se  aqui  ao  uso  dos  testes  de  habilidade  e  de  conhecimentos  aplicados  a 

grupos.  Quem  de  fato  se  vale  das  informações  desses  testes  são  os 

professores, os dirigentes escolares, os pais e o público em geral, no qual se 

destacam autoridades de educação, Conselho Federal e Conselhos Estaduais 

de Educação, MEC. O uso pode ser partilhado entre psicólogos e educadores.

A utilização de testes padronizados em situações educacionais divide-se 

em duas grandes partes.  Em  primeiro lugar,  há os testes de conhecimento 

utilizados  para  a  determinação  do  grau  de  aprendizagem  do  aluno. 

Restringindo-nos aqui aos testes padronizados de conhecimento (excluindo-se 

as  provas  preparadas  pelos  professores),  constata-se  que  milhões  destes 

testes são administrados todos os anos (Prova Brasil, SAEB, ENEM etc.). Os 

testes de habilidade e de conhecimento também são utilizados para se medir a 

competência necessária para a obtenção de um certificado ou de uma licença 

para a prática de uma grande variedade de profissões.

O  segundo  uso  principal  dos  testes  em  contextos  educacionais  tem 

como  objetivo  predizer  o  sucesso  do  aluno  em  sua  vida  acadêmica.  Os 

principais exemplos desta categoria são os testes de admissão nas faculdades 

e nas escolas de profissões liberais.

Ressalta-se na classificação dos testes, quanto ao uso, uma  categoria 

mais diversa relacionada à pesquisa, com o seu uso em praticamente todas as 

áreas  concebíveis  de  pesquisa  em  psicologia,  em  educação  e  ciências 
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sociais/comportamentais,  cujo  uso  compartilhado  envolve  o  profissional 

interessado  e  o  psicólogo.  Por  conveniência,  podem-se  identificar  três 

subcategorias  para  esse  emprego.  Primeira,  os  testes  se  constituem  na 

variável dependente em uma pesquisa, funcionando, como a própria definição 

operacional de variável dependente [exemplo, em um estudo dos efeitos da 

cafeína sobre a memória de curto prazo, a Wechsler Memory Scale pode ser a 

definição operacional de "memória"; já em um estudo longitudinal dos efeitos 

de um programa de melhoramento nutricional sobre o desempenho escolar, o 

StanfordAchievement Test,  aplicado nas séries entre a  1ª e a  5ª, pode servir 

como uma medida de desempenho escolar].

A segunda grande categoria de utilização de testes em pesquisas é para 

propósitos de  descrever as amostras,  delineando-se  as características mais 

importantes  das  amostras  utilizadas.  Em  artigos  de  pesquisa,  a  seção 

metodologia fornece  informações  sobre  idade,  escolarização  e  gênero  dos 

participantes. Algumas características são descritas por meio de informações 

obtidas com testes – por exemplo, as médias e os desvios padrões de um teste 

de inteligência, de conhecimento ou de personalidade. Nestes exemplos, os 

escores dos testes não são mais usados como variáveis dependentes, e sim 

apenas para descrever as amostras utilizadas na pesquisa.

A  terceira  grande  categoria de  utilização  de  testes  em  pesquisa  é 

quando os pesquisadores investigam os próprios testes.  Existem expedientes 

revistas, jornais e outros bibliográficos dedicados a esse tipo de estudo. Além 

do  mais,  o  desenvolvimento  de  novos  testes  é  por  si  só,  uma  atividade 

importante de pesquisa, uma vez que os testes desempenham papel relevante 

nas  ciências  sociais/comportamentais,  com  a  pesquisa  sobre  testes 

representando importante contribuição para essa área.

2.3.5 Os Testes psicológicos: como surgiram
Duas referências importantes entre tantas, são as fontes de pesquisa 

utilizadas neste subitem: Hogan (2006) e Pasquali (2010). Estes autores citam 

em suas obras a ligação dos testes psicológicos ao surgimento da Psicologia 

Experimental no século XIX. A fundação do primeiro laboratório de Psicologia 

Experimental pelo psicólogo alemão Wilhelm Wundt, em 1879, marca o início 
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das experiências científicas,  visando principalmente investigar  as sensações 

auditivas e visuais, a psicofísica, tempos de reação e outros.

No período seguinte, a Psicologia Experimental  sofreu a influência da 

Biologia,  com o estatístico  inglês  Francis  Galton aplicando os princípios  do 

evolucionismo de Darwin ao estudo do ser humano, elaborando alguns testes 

psicológicos a fim de determinar o grau de semelhança entre parentes em um 

estudo sobre a hereditariedade e a genialidade.

Em 1900, com a  publicação do livro sobre “Psicologia das diferenças 

individuais”,  o  alemão Wilhelm  Stern  utiliza o  termo “psicologia  diferencial”, 

dando início ao estudo das diferenças raciais, culturais, sociais, profissionais, 

sexuais, introduzindo o conceito de quociente intelectual. Entretanto, é Alfred 

Binet o primeiro a elaborar, realmente, testes de nível mental, posteriormente 

aperfeiçoados por  Lewis Terman, que introduziu o método de apuração do 

quociente intelectual. Os primeiros testes de inteligência (Army Alpha e  Army 

Beta)  em  forma  coletiva  surgem  na  Primeira  Guerra  Mundial,  em  1914, 

elaborados para classificar intelectualmente soldados norte-americanos.

Com  a  evolução  dos  estudos,  os  testes  psicológicos  passam  a 

responder outros fatores e entre os mais relevantes, citam-se alguns:

 necessidade de identificação dos retardados mentais (atualmente, em 

alguns países a expressão utilizada para indivíduos com retardo mental 

é pessoa com deficiência intelectual);

 os problemas apresentados na educação;

 as crianças a serem adotadas;

 seleção e classificação de empregados.

De acordo com Pasquali (2010), nas últimas décadas, o progresso na 

elaboração  dos  testes  psicológicos  tem  sido  contínuo.  O  "Anuário  da 

Mensuração Mental", de 1940, acusou a publicação de 1500 testes até aquele 

ano. O mesmo anuário, publicado em 1949, acrescentou-se à lista mais 700 

novos testes. Atualmente apresenta milhares de testes publicados.

Assim,  no  processo de testagem,  os  testes  psicológicos  visam,  pois, 

fornecer dados confiáveis e informações sobre as características psicológicas 

dos indivíduos, servindo como subsídio para a tomada de decisões e para a 
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intervenção  de  vários  tipos  de  profissionais,  auxiliando  na  avaliação  da 

estrutura da personalidade da pessoa, ou seja, as funções cognitivas, afeto, 

dinamismo  psíquico,  nível  de  estresse,  construção  do  pensamento,  entre 

outros.

Sendo,  geralmente,  utilizados  como  instrumentos  integrantes  de  um 

processo mais amplo, denominado de avaliação psicológica. Nesse sentido, 

eles devem ser utilizados em conjunto com outras técnicas como a entrevista 

psicológica e a observação do comportamento. Assim, podemos dizer que os 

testes psicológicos são instrumentos que auxiliam a testagem utilizada num 

processo  de  seleção  e  varia  conforme  a  solicitação,  buscando  abordar 

elementos  interpessoais  e  intrapessoais,  possibilitando  a  identificação  de 

aspectos típicos da personalidade do indivíduo, presentes em seu desempenho 

pessoal  e  profissional.  Busca-se  também  identificar  as  potencialidades  e 

limitações dos profissionais envolvidos em processos seletivos, avaliações de 

potencial, promoção ou plano de carreira.

Na perspectiva do indivíduo psicológico, e independente da finalidade, 

como cada ser humano é único, não havendo duas pessoas iguais, infere-se 

não  ser  necessária  a  aprovação  ou  reprovação,  sendo  suficientes  as 

conclusões que identificam o modo de ser de cada um e reforçam o grau de 

sintonia  das  características  individuais  em  relação  ao  que  a  sociedade,  a 

organização, a escola ou a empresa está buscando.

Nesse  sentido,  percebe-se  a  avaliação  psicológica  como  processo 

instrumental útil para o autoconhecimento, o reconhecimento e consciência de 

potencialidades,  inclusive  cognitivas.  A  compreensão,  pois,  dos  resultados 

permite a constatação de características pessoais que possibilitam ações para 

o desenvolvimento e crescimento pessoal.

Nessa  ótica,  percebem-se  os  testes  psicológicos  alcançarem  uma 

finalidade  necessária  para  a  existência  de  uma  uniformidade  em  seu 

procedimento, desde as precauções a serem tomadas na aplicação do teste 

(padronização),  até o  desenvolvimento  de critérios para a interpretação dos 

resultados  obtidos  (normatização).  Estes  instrumentos  são  freqüentemente 
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utilizados no processo psicodiagnóstico, e são selecionados de acordo com a 

necessidade do caso investigado e das hipóteses levantadas nessa avaliação.

Dessa forma, os  testes  visam auxiliar na avaliação do funcionamento 

intelectual  de  crianças,  adolescentes  e  adultos,  apresentando-se  como 

importantes recursos diagnósticos para a identificação e medida de diferentes 

habilidades cognitivas, possibilitando o encaminhamento adequado do sujeito 

para atividades corretivas.

2.3.6 Pressupostos e questões – traços e procedimentos estatísticos
Um modo importante para compreender o campo da testagem é analisar 

os pressupostos e as questões que permeiam essa área, independentemente 

do tipo de teste, de quais assuntos mais preocupam e os pressupostos que 

eles estabelecem. A descrição a seguir sobre o assunto ajuda a estabelecer 

uma melhor visão do campo.

Sobre  os  pressupostos,  Hogan  (2006)  identifica  quatro que  se 

sobrepõem e, ao mesmo tempo, são razoavelmente distintos. Primeiro, para 

entender esta questão, o autor sugere conjeturar que os seres humanos têm 

traços ou características  reconhecíveis  (por exemplo:  a  habilidade verbal,  a 

memória, a extroversão, a afabilidade, a capacidade de raciocínio quantitativo, 

a  auto-estima,  a  depressão,  o  conhecimento  de  história  etc.)  e  que  essas 

características descrevam aspectos  potencialmente importantes  das pessoas, 

isto é, que as diferenças entre os indivíduos sejam potencialmente importantes.

Por outro lado, existem muitas maneiras pelas quais as pessoas são 

iguais (a linguagem, a necessidade de oxigênio e quanto a este aspecto, os 

seres humanos não são diferentes uns dos outros, por exemplo), no entanto, 

elas diferem umas das outras quanto a certas características (há pessoas mais 

altas que outras;  algumas sofrem mais de depressão;  há as que são mais 

inteligentes etc.). Suponha-se que esses traços, também sejam importantes.

Em  segundo  lugar,  pensa-se  ser  capaz  de  quantificar  esses  traços. 

Quantificar no sentido de dispor objetos (neste caso, pessoas) ao longo de um 

continuum como algo se estendendo de um nível mais baixo para um mais alto, 

ou do menor para o maior. Esse continuum corresponderia às características 

que se está estudando e em seu nível mais primitivo, envolve criar distinções 
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entre os objetos nesse espaço.  A distinção pode simplesmente ser feita entre 

duas  categorias,  que  podem ser  denominadas  0 e  1,  com as  pessoas  se 

dispondo ao longo do continuum em função de um determinado traço sendo, 

estando, possuindo etc., mais ou menos a característica. É esse pressuposto 

de  "quantificação"  que  permite  utilizar  o  termo  "medida"  no  campo  da 

testagem.  De  fato,  em  muitos  contextos,  "medida"  é  usada  como  um 

sinônimo de "teste". Por exemplo, a pergunta "como mensurar a inteligência 

da criança?" significa o mesmo que "de que modo testar a inteligência da 

criança?".

Em  terceiro  lugar,  supomos  que  os  traços  têm  algum  grau  de 

estabilidade ou permanência. Eles não precisam ser perfeitamente estáveis, 

mas também não podem flutuar demasiadamente de um momento para 

outro. Se o traço em si não for suficientemente estável, não teremos muito 

que fazer com ele, não importando quão apurado seja o nosso teste.

Em quarto lugar, supomos que os traços razoavelmente estáveis que 

estamos quantificando com nossos testes tenham importantes relações com 

o comportamento que de fato se observa em situações da vida real. De um 

ponto de vista teórico,  este quarto pressuposto é de todos o de menos 

importância. Ou seja, como teóricos, poder-se-ia contentar em mostrar que 

se  é  capaz  de  quantificar  um  determinado  traço  psicológico, 

independentemente de ele ter ou não relação com qualquer outra coisa. 

Entretanto, do ponto de vista prático, este quarto pressuposto é de extrema 

importância. Como pragmáticos, poder-se-ia dizer que, por mais elegante 

que seja a maneira como um teste quantifica um traço psicológico, se o 

teste não se relaciona com mais nada, ele não interessa (quadro 11).

Quadro 11: Pressupostos que dimensionam a idéia do Teste

PRESSUPOSTOS Limites
Existência de traços e características. As pessoas diferem entre si quanto à importância.
Quantificação dos traços e características. É possível quantificar esses traços.
Estabilidade dos traços e características. Os traços são razoavelmente estáveis.
A  quantificação dos traços e  características 
se relaciona com o comportamento.

A  quantificação é  função entre  características e 
traços e o comportamento real das pessoas.

Fonte: Fonte: Thomas P. Hogan – 2006.

Em referência às questões fundamentais, como consideram  Vianna 



94

(1978), Hogan (2006) e Pasquali (2010) entre outros, elas se relacionam ou 

são  conseqüências  dos  pressupostos  mencionados  anteriormente.  Em 

primeiro lugar,  se refere  à  estabilidade dos seus escores, com a dúvida 

sobre a fidedignidade do teste, isto é, o que se faz o teste agora ou hoje, e 

torna-se  a  fazê-lo  amanhã  ou  em  outra  oportunidade,  obtendo-se 

aproximadamente o mesmo resultado? Observe que esta questão não é 

exatamente a mesma de que tratamos em nosso terceiro pressuposto, que 

se referia à estabilidade do traço em si. Aqui a questão da fidedignidade diz 

respeito à estabilidade da medida que fazemos desse traço.

Em segundo lugar, perguntamo-nos sobre a  validade  do teste, que 

se refere ao que o teste está de fato mensurando. Por exemplo, se um 

teste se propõe a mensurar o raciocínio, como se pode saber que ele de 

fato está fazendo isto.

A terceira questão se refere à interpretação dos escores de um teste, 

se o resultado alcançado é bom ou ruim. Nesse sentido, a interpretação 

dos escores geralmente depende da utilização de normas, que se baseiam 

em escores de grandes grupos de indivíduos que já fizeram o teste.

Em quarto lugar, também importante, se refere à sensibilidade do teste e 

diz respeito ao limite do erro embutido na medida produzida pelo instrumento. 

Nesse sentido, é possível estimar considerando que todo teste fornece medida 

que contem o erro, ou seja, a medida obtida empiricamente é igual a medida 

verdadeira,  desconhecida,  mais  o  erro  de  medida,  conforme  o  modelo  da 

Teoria Clássica dos Testes (TCT).

As  questões  relativas  à  fidedignidade,  à  validade,  às  normas  e  à 

sensibilidade são indagações básicas que se podem fazer  sobre os testes, 

cujas tentativas de respondê-las formam o núcleo da teoria da testagem, e 

constituem os tópicos com os quais se deve preocupar ao tratar de todos os 

tipos  de  teste.  No  entanto,  conforme  sugere  Hogan  (2006),  se  poderia 

acrescentar às essas questões iniciais, outras indagações relevantes, a fim de 

qualificar a compreensão. A primeira considera o desenvolvimento do teste. O 

conhecimento desse aspecto aponta para a compreensão da fidedignidade, da 

sua  validade,  das  normas  e  da  sensibilidade.  Existem  outras  questões  de 
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ordem prática que se deve levar em consideração: os custos do teste; o tempo 

que ele levará para ser aplicado; a disponibilidade em obtê-lo;  e,  o idioma. 

Todas  estas  questões  práticas  são  importantes,  embora  não  pertençam  à 

teoria  dos  testes.  O quadro  12 abaixo  apresenta  estas  questões de  forma 

sucinta.

Quadro 12: Questões fundamentais concernentes à testagem
PRESSUPOSTOS Alcances

Fidedignidade Os escores são estáveis, pois os resultados obtidos 
hoje serão os mesmos em qualquer circunstância.

Validade O teste de fato, mensura o que se deseja mensurar.
Normas A interpretação dos escores dos testes depende da 

utilização de normas.
Sensibilidade A magnitude de erro na medida
Desenvolvimento do Teste A  quantificação é  função entre  características e 

traços e o comportamento real das pessoas.
Tópicos Práticos Os custos; o tempo de aplicação; a disponibilidade no 

mercado e o idioma
Fonte: Thomas P. Hogan – 2006.

2.3.7  Teste  e  testagem  –  Desenvolvimento  mental,  raciocínio  e 
inteligência:  algumas abordagens teóricas sobre a mensuração do 
raciocínio

A fundamentação teórica desse estudo se desenvolve a partir de três 

abordagens  sobre  o  raciocínio,  desenvolvimento  mental  e  inteligência. 

Inicialmente, na vertente denominada “diferencialista”, busca-se nos estudos 

de  Louis  Leon  Thurstone  que  defendia  o  ponto  de  vista  das  “capacidades 

separadas”.  Referia  que o  fator  [g]7 de  abrangência geral  de Spearman se 

constituía  em  sete  fatores  específicos  [s]  ou  habilidades  distintas  (somar, 

subtrair,  multiplicar  e  dividir;  escrever  e  falar  com  facilidade;  compreender 

ideias em forma de palavras; reter impressões; resolver problemas complexos 

7  Inteligência,  QI e  g são  conceitos  distintos.  A  inteligência é  o  termo usado no  senso 
comum para se referir à habilidade cognitiva, se constituindo em uma definição vista com 
imprecisão para ser útil em um tratamento científico. O quociente de inteligência (QI) é um 
índice calculado a partir da pontuação obtida em testes nos quais especialistas incluem as 
habilidades que julgam compreender as habilidades conhecidas pelo termo  inteligência. É 
uma quantidade multidimensional - um amálgama de diferentes tipos de habilidades, sendo 
que  a  proporção  de  cada  uma  delas  muda  de  acordo  com  o  teste  aplicado.  A 
dimensionalidade das pontuações de QI pode ser estudada pela análise fatorial,  que revela 
um fator dominante único no qual se baseiam as pontuações em todos os possíveis testes 
de  QI.  Esse  fator,  que  é  uma  construção  hipotética,  é  chamado  g ou,  algumas  vezes, 
chamado de  habilidade cognitiva geral ou  inteligência geral. (Spearman (1904 e 1927); 
Thurstone (1938 e 1941); Shaffer (2005); Hogan (2006); Pasquali (2010), entre outros.

http://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_Fatorial
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e tirar proveito da experiência; perceber corretamente relações de tamanho e 

de espaços; e,  identificar objetos rapidamente).  Embora Thurstone (1938) e 

Thurstone  (1941)  achassem  que  estas  capacidades  eram  relacionadas  até 

certo ponto, dá mais importância às suas diferenças [Cf. em Almeida (1988); 

Ribeiro (1998); Richardson (1991); Sternberg & Prieto (1997)].  No Brasil,  os 

trabalhos  de  pesquisa  desenvolvidos  por  Dante  (1988  e  1989)  sobre 

“Criatividade  e  Resolução  de  Problemas  na  Prática  Educativa  Matemática”, 

procuram demonstrar essa visão de raciocínio na perspectiva da inteligência 

qualitativa.

Ainda nessa corrente, outro autor destacado é P. E. Vernon (1950) que 

propõe  uma  teoria  em  que,  no  topo  da  hierarquia,  emerge  o  fator  g de 

Spearman;  no  nível  seguinte  surgem dois  fatores  de  grande grupo (verbal-

educativo,  e perceptivo-mecânico);  em seguida,  estes fatores subdividem-se 

em fatores de pequeno grupo ou secundários (bastante próximos dos fatores 

de Thurstone); e, finalmente, um conjunto bastante instável de fatores ainda 

mais específicos conforme atestam Almeida (1988), Anastasi e Urbina (2000), 

Ribeiro (1998), Sternberg & Prieto (1997). Numa formulação posterior do seu 

modelo,  Vernon  (1950)  propõe  correlações  entre  fatores,  especialmente  os 

relacionados  com  a  educação.  As  habilidades  científicas  e  técnicas,  por 

exemplo,  estariam  relacionadas  com  habilidades  espaciais,  mecânicas  e 

numéricas.

Há ainda que se considerar, também, as pesquisas de Guilford (1950, 

1957,  1959,  1967,  1980,  1988)  que  fundamentaram  sua  principal  obra,  a 

“Estrutura do Intelecto Humano”, e que tem a ver com a inclusão de processos 

cognitivos  mais  associados  com  a  criatividade  (produção  divergente), 

complementares  aos  processos  de  raciocínio  (produção  convergente). 

Investigou, ainda, a inclusão do conteúdo comportamental entre os conteúdos 

que poderão diversificar as aptidões intelectuais dos indivíduos, que remete 

para o entendimento da “inteligência social” que, por vezes, reaparece como 

questão importante no estudo da inteligência (Kihlstrom & Cantor, 2000). Por 

fim,  seus  estudos  abordaram  a  questão  heurística,  cujo  valor  torna-se 
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interessante na identificação e diferenciação das aptidões (Guilford, 1988), o 

que tem as suas aplicações práticas.

Na verdade, Guilford (1988) discordou em parte dos estudos anteriores, 

principalmente  de  Spearman  e  Thurstone,  propondo  a  existência  de  pelo 

menos  180  habilidades  mentais  básicas  diferentes  classificadas  em  três 

dimensões: de  conteúdos (aquilo sobre o que a pessoa deve pensar); as de 

operações (que tipo de pensamento ou ação a pessoa é solicitada a realizar; e, 

a de produtos (qual tipo de respostas solicitadas). Argumentou Guilford (1967 e 

1988), que existem cinco tipos de conteúdos intelectuais [visual (organizativo, 

figura-fundo  e  análise-síntese),  auditivo,  simbólico  (figurativo),  semântico, 

comportamental],  cinco tipos  de  operações  mentais  [cognição,  memória, 

produção  divergente,  produção  convergente  e  avaliação]  e  seis tipos  de 

produtos intelectuais [unidades, classes, relações, sistemas, transformações e 

implicações], assim o seu modelo de estrutura de intelectos permite ao menos 

150 habilidades mentais, específicas e primárias, cuja base são as possíveis 

combinações dos diferentes conteúdos, operações e produtos intelectuais.

Além dessa  configuração  fatorial,  Guilford  (1967 e  1988)  definiu  três 

tipos de inteligência associados com os quatro tipos de conteúdo: a inteligência 

concreta,  que  se  referem  às  capacidades  que  envolvem  um  conteúdo 

figurativo; a inteligência abstrata referindo-se às capacidades que envolvem um 

conteúdo semântico e simbólico e a inteligência social relacionada ao conteúdo 

comportamental,  englobando  o  comportamento  dos  outros  e  de  si  mesmo. 

Essa perspectiva indica evidências de que a realização cognitiva do indivíduo é 

resultante  do  uso  diferenciado  das  aptidões  mentais  para  a  realização  de 

tarefas  ou  situações-problema  (diferenças  individuais)  bem  como  conteúdo 

subjacente às tarefas ou situações-problema (especificidade do conteúdo).

Nesse sentido, a realização cognitiva poderá exigir maior ou menor grau 

de aptidão, pois o conteúdo da tarefa ou situação-problema poderá requerer 

maior  ou  menor  grau  cognitivo  naquela  aptidão  ou  requerer  ainda  outras 

aptidões para a sua realização. Por exemplo: efetuar a leitura de uma oração 

ou  pequeno  texto  requer  o  conhecimento  e  discriminação  das  letras;  que 

requer o conhecimento, discriminação e domínio das vogais e consoantes, que 
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requer a formação das sílabas, palavras, frases, orações e compreensão de 

sentido; tudo isso na ordem inversa. Como se percebe, há diferentes aptidões 

e elas exigem diferentes processos cognitivos. No caso do raciocínio, nessa 

concepção,  seria  necessário  o  uso  de  processos  cognitivos  associados  à 

capacidade de reconhecer  atributos,  estabelecer  e/ou  apreender  relações e 

propriedades, bem como sua aplicação.

Como  se  percebe,  para  os  psicometristas,  de  acordo  com  Shaffer 

(2005), os processos cognitivos apontam para a estruturação do raciocínio e da 

inteligência,  de  forma definitiva,  para  o  modelo  hierárquico;  entretanto,  são 

unânimes em sustentar que esses traços se constitui em um fator de habilidade 

mental  geral  no  topo  da  hierarquia  e  que  influencia  a  performance ou 

desempenho da pessoa em diferentes testes cognitivos e mais, que há uma 

série de fatores de habilidades especializados que influenciam a performance 

do  individuo  em  domínios  intelectivos  particulares,  como  por  exemplo  o 

raciocínio matemático e as habilidades espaciais. Nessa visão, estão Carroll 

(1993), apud Shaffer (2005) com a teoria triárquica da inteligência estruturada 

em forma de  pirâmide,  onde o  fator  g (inteligência  geral)  está  no  topo;  no 

segundo nível  estão oito  habilidades intelectuais  amplas (inteligência  fluída, 

inteligência  cristalizada,  memória  e  aprendizagem,  percepção  visual, 

percepção  auditiva,  habilidade  de  recuperação,  discurso  cognitivo  e 

processamento do discurso) e, no terceiro nível, um conjunto de habilidades e 

domínios ainda mais amplo correspondendo a cada domínio de segundo nível 

respectivamente  (raciocínios  quantitativos,  analógicos;  compreensão  verbal, 

vocabulário;  espaço de memória,  memória  associativa;  discriminação visual, 

discriminação  espacial;  discriminação  fonética,  discriminação  musical; 

criatividade,  facilidade  para  nomear;  velocidade  perceptual,  velocidade  na 

realização do teste; e, tempo de reação, velocidade de tomada de decisão).

Uma  segunda  corrente,  designada  por  “desenvolvimentista 
cognitivista”,  enfatiza as diferenças entre crianças e adultos quanto ao uso 

dos processos cognitivos para a resolução de problemas e tarefas do cotidiano 

em  que  o  conhecimento  resulta  da  interação  do  sujeito  com  o  ambiente 

(STENBERG, 1986 e 2010).
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Nessa  perspectiva,  o  desenvolvimento  intelectual  seria  resultante  de 

estádios em sequência e invariantes funcionais (assimilação e  acomodação) 

que  sofreriam  influências  e  influenciariam  o  meio,  incorporando  feições  e 

características do mundo exterior às suas estruturas internas já construídas, 

mas sofrendo,  concomitantemente, influências do  sistema nervoso central  e 

periférico, das ações do sujeito sobre os objetos, dos fatores sociais e do fator 

de equilibração (auto-regulação), explicado pela adaptação do indivíduo sobre 

o  meio.  O principal  adepto  desta  tese  é  Jean  Piaget  (1998,  2007)  e  seus 

seguidores do construtivismo, estando descrito no subitem  2.2 do capítulo  2 
deste estudo.

A terceira vertente,  mais recente, enfatiza os “processos cognitivos 
básicos“ usados na resolução de problema ou tarefas existentes de maneira 

que os componentes cognitivos universais (percepção, memória, imaginação, 

linguagem, pensamento),  subjacentes a toda ação intelectual e independente 

do conteúdo da tarefa ou atividade, tais processos requeridos são sempre os 

mesmos.  Nessa  vertente,  o  importante  é  o  enfoque  da  análise  desses 

processos  e  não  as  diferenças  como  os  sujeitos  operam  durante  a  ação 

intelectual,  seja  uma  resolução  do  problema  ou  tarefa.  Essa  perspectiva 

teórica, como se observa, considera a perspectiva qualitativa dos processos 

mentais, como inteligência e raciocínio.

Entre os principais  estudiosos dessa vertente estão Howard Gardner, 

Michael I. Posner e Robert J. Sternberg. Ao criticar a vertente diferencialista 

apenas como um processo avaliativo, Gardner (1985 e 1999) propõe que os 

seres humanos possuem pelo menos sete tipos diferentes (linguística, espacial, 

lógica-matemática,  musical,  corporal-sinestésica,  interpessoal,  intrapessoal) 

tendo  acrescentado  mais  duas  de  inteligência  (neste  ponto,  de  forma 

especulativa  (naturalista  e  espiritual/existencialista).  Sua  proposta  considera 

cada habilidade distinta e relacionada a uma área cerebral específica, seguindo 

um padrão de desenvolvimento  diferente.  Posner  (2000),  por  sua vez,  vem 

pesquisando o conceito  de  atenção e  o  refinamento  do seu significado em 

contraste  com  a  ideia  de  um  processamento  automático  que  ocorre 

diretamente sem a devida atenção, pois com os fundamentos da neurociência 
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cognitiva, ela é vista como um sistema neural para a seleção da informação em 

muitos aspectos semelhante ao visual, auditiva, motora ou sistemas [Posner 

1994].  Nesse  sentido,  um  sistema  de  atenção  pode  ser  dividido  em 

subsistemas  separados  executando  funções  independentes,  mas  inter-

relacionados que interagem com outros sistemas específicos de domínio.

Já  Robert  J.  Sternberg  propôs  um  novo  método  chamado  análise 

componencial para analisar os passos cognitivos que as pessoas executam 

quando  resolvem  problemas  em  testes  psicométricos,  desenvolvendo 

pesquisas  experimentais  sobre  o  processo  de  solução  de  analogias  de 

conteúdo  verbal,  geométrico  e  figuras  esquemáticas  de  pessoas.  Assim, 

Sternberg  (1997  e  2010)  argumentando  sobre  o  comportamento  inteligente 

como variável do contexto e do sucesso em adaptar-se ao ambiente, propôs 

uma teoria triárquica da inteligência enfatizando três aspectos ou componentes 

do  comportamento  inteligente:  contexto  da  ação,  experiência  prévia  que  o 

indivíduo  possui  para  realizar  a  ação  (tarefa  ou  situação)  e  estratégias  de 

processamento de informações aplicadas para a resolução do problema em 

forma de habilidades e raciocínios usados (ação, tarefa ou situação).

De qualquer  maneira,  em que pesem algumas diferenças conceituais 

entre  os  teóricos  dessas  abordagens,  há  alguns  determinantes  que  os 

aproximam: o foco nos processos cognitivistas, o conceito de raciocínio e fator 

de auto-regulação, além da utilização do método experimental, onde recorrem 

ao  uso  de  materiais  e  atividades  concretos,  situações  e  tarefas  com  a 

manipulação sendo o caminho para a verificação das influências sobre o uso 

dos processos cognitivos.  Nessa composição parece haver uma confluência 

para dois pontos:

1. A  capacidade  do  indivíduo  para  o  “raciocinar” na  perspectiva 

diferencialista, ou fator de auto-regulação  piagetiano,  bem como os 

processos cognitivos (percepção,  memória,  imaginação,  linguagem, 

pensamento etc.) poderiam ser referenciados por um único fator – o 

raciocínio (responsável  pelo  emprego  dos  processos  cognitivos 

característicos)  –  e  utilizados  para  resolver  tarefas  e  situações-

problema.
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2. As vertentes  referenciadas,  na  verdade são cognitivistas,  já  que o 

raciocínio é processo mental, portanto cognitivo (processo latente, um 

construto) e aparece em todas elas.

Como  se  percebe,  os  estudos  e  pesquisas  nesse  campo  sempre 

enfatizam o  raciocínio  não-verbal,  o  verbal,  o  numérico  etc.  com o  uso de 

escalas verbais relacionadas à abstração ou raciocínio abstrato e de execução, 

relacionados  ao  fazer  perceptivo,  deixando  uma  lacuna  na  mensuração  do 

raciocínio  concreto  especificado  pelos  esquemas  mentais  elaborados  no 

estádio das Operações Concretas, propostos por Piaget. É nessa fase que a 

criança  opera  conceitos  invertendo  o  caminho  dos  atributos,  termos, 

propriedades e relações daquilo que precisa ser (re)conhecido até a expressão 

final  definida pelo ato de raciocinar,  representando a realidade, as coisas e 

objetos,  de  forma  que  as  situações-problema  ou  as  atividades  propostas 

contextuais  que expressam a aplicação dos conteúdos a serem aprendidos 

sejam resolvidas ou solucionadas.

Nesse sentido, se o raciocínio é um fator e é utilizado na resolução de 

tarefas e/ou situações-problema; tais situações ocorrem a partir da infância do 

indivíduo; os indivíduos estão sempre se deparando com esse tipo de evento e 

sempre  buscando  soluções;  as  soluções  sempre  são  influenciadas  pela 

natureza da situação-problema ou tarefa e pelo tipo de conteúdo/conhecimento 

acumulado pelo indivíduo, pode-se concluir que o uso desse fator – raciocínio – 

é algo que faz parte da rotina.

Nessa  ótica,  parece  que,  para  estes  pesquisadores,  uma  situação-

problema ou uma tarefa é um contexto em que o indivíduo precisa resolvê-la 

para alcançar um objetivo (solução da situação-problema = operar a realidade) 

e isso só pode ser feito por meio de processos cognitivos (esquemas mentais e 

o raciocínio). Assim, estudar o fator – denominado  raciocínio – parece que a 

maneira mais adequada de fazê-lo seria por meio da utilização dos materiais 

concretos,  apresentados  em  formas  de  situações-problema  ou  tarefas  que 

contenham  esquemas  mentais ou  processos  cognitivos,  típicos  da  fase  do 

desenvolvimento metal proposto por Piaget, denominado fase ou estádio do 

Operatório Concreto.
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Operar o concreto, para as crianças, não significa necessariamente usar 

os  materiais  manipulativos,  mas  também  atuar  em  situações  que  o 

indivíduo/criança tem que as enfrentar socialmente. Nesse sentido, o objeto 

teórico desse estudo é compreender a representação do pensamento (conceito 

e operação do conceito  raciocínio lógico) e do desempenho dos alunos, no 

contexto de sala de aula, por meio da resolução de situações-problema com o 

recurso dos materiais concretos ou jogos educativos.

Feitas  essas  considerações,  o  destaque  agora  é  a  relação  entre  o 

conhecimento, o processo de pensar e as formas de como o pensamento é 

estruturado para o sujeito representar a realidade (objetos, coisas e sujeitos), 

constituída  do  necessário  ser  conhecido,  como  atributos,  relações, 

propriedades e conceitos contidos na realidade a ser conhecida. Isto explicita 

uma perspectiva epistemológica e uma abordagem cognitivista.

2.3.8 Por que um Teste de Raciocínio Concreto
Assim,  baseando-se  na  existência  legítima  de  medida  como  sendo 

objetiva, segundo (Pasquali, 1996), os testes e as escalas são os instrumentos 

mais utilizados em psicologia e educação para avaliar a capacidade intelectual 

de crianças e adolescentes, de jovens e adultos, compostos, normalmente, por 

vários subtestes, cada um medindo um aspecto diferente da inteligência.

De acordo com Hutz e Bandeira (2003), o  teste psicológico é um dos 

instrumentos  mais  conhecidos  da  psicologia,  representando  um campo  de 

atuação privativa do psicólogo. No entanto, ao ser aplicado à educação, esta 

perspectiva transcende, podendo deixar de ser uso exclusivo do psicólogo, e 

ser utilizado como instrumento do diagnóstico psicopedagógico, auxiliando o 

professor  na  identificação  das  dificuldades  de  aprendizagem  do  aluno  em 

consequência da ausência de estruturas mentais do desenvolvimento.

Nessa proposta, tomando-se as técnicas estatísticas de processamento 

de um teste psicológico como referência, se define como sendo uma amostra 

objetiva e padronizada de comportamentos e construtos típicos do estádio do 

desenvolvimento concreto, cuja função implica em mensurar diferenças entre 

indivíduos e suas reações, em situações diversas diante de jogos de enigma, 

semelhante  ao  que  propõe  o  CFP (2000).  Constitui-se,  também,  um 



103

procedimento sistemático para observar o comportamento e descrevê-lo com a 

ajuda de escalas numéricas ou categorias fixas (CRONBACH apud PASQUALI, 

2001).

Como em qualquer área do contexto psicológico da aprendizagem, o 

teste  sempre  consistirá  em  um  instrumento  auxiliar  do  profissional,  seja 

psicólogo  ou  educador  que,  para  gerenciá-lo,  requer  treinamento  e 

conhecimentos específicos. Esta medida se deve ao fato dos testes fornecerem 

estimativas da capacidade de raciocínio geral e da inteligência de crianças e 

alunos  de  qualquer  faixa  etária,  avaliando  especialmente  capacidades 

importantes para o sucesso na escola,  principalmente as capacidades para 

discernir as relações entre os vários tipos de símbolos.

Ainda, em referência ao uso dos testes psicológicos, sua escolha deve 

ocorrer de acordo com a descrição das tarefas em questão, formando assim, 

um  conjunto  de  testes,  sejam  objetivos  (inteligência,  aptidão  etc.),  de 

personalidade  (projetivos),  que  compõem  a  chamada  Bateria  de  Testes 

Psicológicos.  Esta,  por  sua  vez,  tem  a  finalidade  de  captar  uma  série  de 

condutas em decorrência dos vários estímulos a que o testando é submetido. 

Os testes  psicológicos  têm que apresentar  confiabilidade,  ou  seja,  grau  de 

precisão; e validade que é a capacidade de atingir os seus objetivos (CFP, 

2000).

Nesse sentido, os testes não devem ser considerados pelo profissional 

como  o  foco  principal  da  proposta  de  exame  cognitivo  em  detrimento  da 

pessoa do indivíduo, porque, isoladamente, ele não favorece a compreensão 

da “totalidade” do seu desenvolvimento mental. Assim, parece claro, os testes 

serem instrumentos científicos passando em sua construção por experimentos 

e  comprovações  empíricas,  como  condição  a  ser  contemplada  sendo 

necessário  obedecer  a  outros  critérios,  a  exemplos  da  padronização  (nos 

procedimentos), da isonomia (tratamento idêntico para todos) e do controle das 

variáveis intervenientes na sua aplicação.

Como  foi  ressaltado  anteriormente,  existe  uma  heterogeneidade  de 

testes de Inteligência, raciocínio e escalas de comportamentos e atitudes que 

trazem diferenças intrínsecas, embora haja um elo que os interligam: possuem 
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itens verbais e de execução, são postos em forma de analogias, que segundo 

Bueno (1986) seria o ponto de semelhança com focos diferentes, que ao longo 

da produção epistemológica do conhecimento fundamentou o desenvolvimento 

e  a  explicações  dos  conceitos  filosóficos,  metafísicos  e  matemáticos.  Para 

Oppennheimer (1956),  o uso de analogias é algo inevitável  no pensamento 

humano.

Por outro lado,  do ponto de vista  histórico, é Spearman o primeiro a 

construir  um método estatístico  para  estudar  os  testes  de inteligência,  cuja 

característica básica foi  um modelo unidimensional de intercorrelações entre 

testes de inteligência (Spearman, 1904).  Conhecido como a teoria dos  dois 

fatores  de  Spearman,  foi  defendido  que  para  explicar  a  manifestação 

inteligente observada nos testes era necessário um fator geral, denominado de 

fator g, e fatores específicos, denominados de fatores s, apesar de mais tarde 

ter sido aceita a possibilidade de fatores de grupo, principalmente em razão do 

fator verbal (Spearman, 1927).

Spearman (1927) propôs algumas possibilidades de explicação para o 

fator g, definindo por fim, por que os raciocínios que subjazem ao fator g são a 

edução de relações e a edução de correlatos. Contudo, ele não rejeitou a idéia 

de que fatores não identificáveis poderiam influenciar na manifestação do fator 
g. Apenas para exemplificar, aceitou que se alguma habilidade e cuidado forem 

usados  durante  toda  a  realização  de  um  teste,  eles  necessariamente 

comporiam o fator g medido, assim como o cansaço, entre outros.

Nesse estudo, serão estudados construtos mentais, definidos por Jean 

Piaget  na  sua  teoria  epistemológica,  como  esquemas  mentais  típicos  do 

desenvolvimento  da  criança  na  faixa  etária  de  seis-12 anos,  denominada 

estádio  das  operações  concretas.  O  teste  proposto,  no  entanto,  tem  um 

diferencial em relação aos demais testes cognitivos, ao dispor uma escala de 

execução definida apenas nos construtos das estruturas mentais do operatório 

concreto. Supõe-se que a existência das estruturas mentais, comprovados pela 

escala de execução proposta, direcione as ações psicopedagógicas, a partir da 

classificação dos indivíduos que se submetam a esse  Teste de Raciocínio 
Concreto, para a reelaboração de tais estruturas mentais.
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Na  verdade,  entre  os  vários  testes  construídos  com  base  em  sua 

proposta teórica do  fator g,  não há um teste  que privilegie  a  formação do 

raciocínio concreto, elaborado pelo indivíduo nessa fase do desenvolvimento 

mental e que influencia o processo ensino-aprendizagem ao longo das demais 

fases de vida do indivíduo e, principalmente, no espaço escolar. Por outro lado, 

as escalas de execução propostas nos testes existentes se limitam a compor, 

relacionar partes e formar figuras, embora trabalhem com materiais concretos. 

Ressalta-se  ainda  que  o  teste  proposto  é  multidimensional,  pois  estaria 

medindo fatores s, tais como arranjo: associação, comparação, conservação,  

correspondência,  inclusão,  permuta,  sequência,  seriação,  simetria,  

transitividade e reversibilidade,  presentes nos jogos que constituem o kit  do 

TRC em estudo.

Por  outro  lado,  na  teoria  dos  testes,  multidimensionalidade  é  uma 

característica de testes que medem mais de uma dimensão psicológica. Em 

outros  termos,  várias  características  ou  habilidades  da  pessoa  estariam 

envolvidas  nas  respostas.  Não  se  deve  confundir  consistência  interna  com 

dimensionalidade,  porque  apesar  de  multidimensionalidade  implicar  em alta 

consistência  interna,  alta  consistência  interna  não  implica  em 

multidimensionalidade.  Não é apenas possível,  mas também fácil  obter  alta 

consistência interna em testes que são multidimensionais.

O  estudo  da  multidimensionalidade  assume  um  papel  de  grande 

importância  quando  esse  constructo  é  considerado  em  sua  relação  com 

evidência  de  validade  de um teste.  No caso  de  evidências  de  validade de 

constructo  ela  informa  se  uma  interpretação  teórica  pode  ser  dada  às 

pontuações  do  teste  (American  Psychological  Association,  1985).  De  certa 

forma,  a  multidimensionalidade  se  enquadra  nos  chamados  estudos  de 

estrutura interna (Cronbach & Meehl, 1955), nos quais as pontuações do item 

são relacionadas umas com as outras,  pois considera as relações entre os 

itens dentro de um teste. Nesse caso específico, a teoria testada é que todos 

os itens medem os mesmos constructos  ou habilidades.  Nesse contexto,  a 

presença da multidimensionalidade significaria que as respostas dos sujeitos 
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para todos os itens do teste dependeriam dos mesmos traços subjacentes ou 

habilidades, podendo denominá-lo de 'multifatorial'.

Nesse  sentido,  conforme  Sternberg  (1997),  a  solução  para  uma 

situação-problema  ou  atividade  posta  em  forma  de  analogia,  requer  do 

indivíduo  o  uso  dos  processos  cognitivos  que  envolvem  apreende  pela 

experiência, percebendo e codificando informações; inferir  relações entre os 

elementos, atributos, relações e propriedade que respondem e o significam, 

inclusive com o uso da memória e imaginação (edução de relações); e aplicar 

as  relações  inferidas  a  um novo  domínio  ou  esquema mental  (edução  de 
correlatos).

Disso,  adota-se  neste  estudo,  a  expressão  raciocínio concreto, 

quando, na resolução de uma situação-problema ou atividade, um indivíduo faz 

uso de analogias e opera no objeto (jogo ou material concreto), envolvendo os 

esquemas  ou  processos  mentais  típicos  do  estádio  Operatório  Concreto, 

conforme a descrição no capítulo desta tese, referente à metodologia.
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3. METODOLOGIA

A metodologia de pesquisa caracteriza-se como pesquisa exploratória, 

uma vez que o estudo se realizou em área na qual há pouco conhecimento 

disponibilizado e sistematizado.

3.1 População sob estudo

Visando-se constituir a população para o estudo, inicialmente, fizeram-se 

consultas  às  escolas  com ensino  fundamental  da  rede  particular  e  pública 

sobre a possibilidade e a anuência para a aplicação do Teste de Raciocínio 
Concreto (TRC) junto aos alunos. Nas respostas recebidas, houve rejeição à 

aplicação  do  instrumento  em  estabelecimentos  particulares,  em  razão  do 

extenso  tempo  a  ser  despendido  para  resolução  dos  subtestes,  do 

ambiente  específico  de  aplicação,  da  necessidade  de  os  alunos  se 
ausentarem da sala de aula no momento da aplicação, da necessidade de 
os alunos se deslocarem para a escola em outro turno e da  redução do 
tempo dedicado ao estudo em domicílio.

Diante  dessas  considerações,  contou-se  com  apenas  uma escola 

particular que aceitou as condições iniciais determinadas para a pesquisa. Com 

relação  às  escolas  pertencentes  à  rede  pública  estadual,  oito aceitaram 

participar,  enquanto  somente  uma escola  municipal  aceitou;  as  demais 

consultadas alegaram que não aceitariam devido ao atraso no cumprimento do 

calendário escolar, em razão das greves ocorridas durante o período letivo.

Assim a população objeto do estudo foi constituída pelos 1581 alunos de 

8ª e 9ª série das 10 escolas que aceitaram participar.

3.2 Constituição e seleção da amostra

O tamanho da amostra aleatória simples (quadro 13) foi calculado para 

uma  confiança  C = 95%, erro  máximo  admissível  para  estimativa  de  uma 

proporção populacional igual a 0,03 na escala de proporção, correspondendo a 

uma porcentagem de  3%, e considerando-se a existência, na população, da 

distribuição de uma variável que, medida dicotomicamente com as categorias A 
e  não-A, apresenta  variância máxima, ou seja, na categoria  A encontram-se 

50% dos sujeitos e na categoria não-A com, também 50% dos sujeitos. Neste 
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caso a variância máxima é σ² = 0.25.

Seja  e o erro da estimativa de uma proporção populacional, através de uma 

amostra aleatória simples de tamanho n, dado pela expressão:

Obtém-se o tamanho da amostra a ser selecionada:

A amostra foi constituída por meio de sorteio, procurando-se respeitar a 

proporção do número de alunos matriculados nas referidas séries,  tendo-se 

obtido uma amostra total com 638 sujeitos assim distribuídos:

n = 637,3 ≈ 638
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Tabela 1: Distribuição da amostra por tipo de escola

Dados da Pesquisa – 2010/2011.

A idade se distribuiu na amostra conforme o quadro a seguir:

Tabela 2: Distribuição da idade segundo o tipo de escola
  Tipo Total

  
1 - pública 
municipal

2 - pública 
estadual

4 - 
particular

1 - pública 
municipal

idade - Idade do aluno 11 Count 0 1 0 1
  % na linha idade - 

Idade do aluno ,0% 100,0% ,0% 100,0%

  % na coluna tipo ,0% ,2% ,0% ,2%
 12 Count 1 6 1 8
  % na linha idade - 

Idade do aluno 12,5% 75,0% 12,5% 100,0%

  % na coluna tipo 1,9% 1,1% 2,9% 1,3%
 13 Count 15 95 15 125
  % na linha idade - 

Idade do aluno 12,0% 76,0% 12,0% 100,0%

  % na coluna tipo 27,8% 17,3% 42,9% 19,6%
 14 Count 21 192 13 226
  % na linha idade - 

Idade do aluno 9,3% 85,0% 5,8% 100,0%

  % na coluna tipo 38,9% 35,0% 37,1% 35,4%
 15 Count 13 172 6 191
  % na linha idade - 

Idade do aluno 6,8% 90,1% 3,1% 100,0%

  % na coluna tipo 24,1% 31,3% 17,1% 29,9%
 16 Count 4 55 0 59
  % na linha idade - 

Idade do aluno 6,8% 93,2% ,0% 100,0%

  % na coluna tipo 7,4% 10,0% ,0% 9,2%
 17 Count 0 21 0 21
  % na linha idade - 

Idade do aluno ,0% 100,0% ,0% 100,0%

  % na coluna tipo ,0% 3,8% ,0% 3,3%
 18 Count 0 4 0 4
  % na linha idade - 

Idade do aluno ,0% 100,0% ,0% 100,0%

  % na coluna tipo ,0% ,7% ,0% ,6%
 19 Count 0 3 0 3
  % na linha idade - 

Idade do aluno ,0% 100,0% ,0% 100,0%

  % na coluna tipo ,0% ,5% ,0% ,5%
Total Count 54 549 35 638
 % na linha idade - 

Idade do aluno 8,5% 86,1% 5,5% 100,0%

 % na coluna tipo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Dados da Pesquisa – 2010/2011.

TIPO DE ESCOLA FREQUÊNCIA %
PÚBLICA ESTADUAL 549 86,0
PÚBLICA MUNICIPAL 54 8,5
PARTICULAR 35 5,5

TOTAL 638 100,0
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3.3 Aspectos Éticos

No  que  se  refere  aos  valores  éticos  trabalhou-se  respeitando  a 

regulamentação determinada pelo Decreto Nº 93.933/1987 e pela Resolução 
Nº  156/1996,  que  contém  as  diretrizes  e  normas  que  operacionalizam  as 

pesquisas que envolvem seres humanos, de forma a assegurar os direitos dos 

sujeitos e obedecer aos preceitos éticos presentes nessa resolução, garantindo 

o sigilo e o anonimato das identidades dos sujeitos da pesquisa, assim como 

sua  liberdade  para  não  participar  ou  desistir  no  decorrer  da  participar  da 

pesquisa a qualquer momento. (Apêndices 1, 2, 3 e 4 e Anexo I).

3.4 Coleta de dados
A coleta de dados foi realizada pelo próprio pesquisador, por meio de 

filmagens de todos os sujeitos da pesquisa no ambiente de execução. Em cada 

escola envolvida, os sujeitos da amostra foram organizados aleatoriamente em 

grupos de 6. O  Teste de Raciocínio Concreto (TRC) foi aplicado em cada 

grupo da amostra, em ambiente específico (figura 1 e 2), a seguir descrito.

3.5 Instrumentos de Coleta de dados
Na coleta de dados, os instrumentos utilizados foram:

• Seis kits de materiais concretos pedagógicos, compostos por seis 

brinquedos  contendo  um  conjunto  de  atividades  envolvendo  os 

esquemas mentais típicos do desenvolvimento mental propostos por 

Piaget, estratificados no estádio Operatório Concreto. O kit contém o 

protocolo de instruções para a realização de cada subteste (operação 

do jogo).

• A Escala de Observação do Comportamento Lúdico – (EOCL), por 

Van der Kooij (1977 e 1997), descrita no próximo subcapítulo.

• Três  filmadoras do  tipo  digital,  com  HD interno  de  40  GB e 

capacidade para  40 horas de filmagem ininterruptas com os tripés, 

para a tomada da realização das atividades do TRC.

• Uma torre de iluminação com lâmpada de filamento branco.

• Seis carteiras do tipo prancheta ou mesa.

• Três  divisórias  de  compensado,  tipo  madeirite,  com  pedestal, 
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separadoras das carteiras.

3.5.1 Pré-teste
Realizou-se um pré-teste com  35 sujeitos distribuídos entre a  8ª e  9ª 

série com os objetivos de

• averiguar  se  a  linguagem do  protocolo  era  inteligível  para  os  alunos 

(apêndice 6 e 7).

• Determinar o tempo de duração para cada subteste (jogo).

• Constatar se através das filmagens produzidas com as câmeras digitais 

permitia,  por  meio  dos  construtos  e  comportamentos  observados, 

identificar as operações necessárias à realização dos jogos.

Verificou-se que

• a linguagem utilizada no protocolo foi acessível aos sujeitos envolvidos.

• O tempo necessário à realização de cada jogo, não ultrapassou 10 minutos, 

sendo esse tempo fixado para cada jogo.

• A  observação  dos  construtos  e  comportamentos  filmados  permitiu 

verificar as operações das atividades lúdicas realizadas e registrá-las em 

formulário  próprio  (Apêndice  8 e  9),  para  posterior  tabulação.  Essa 

verificação  foi  realizada  de  forma  independente  pelo  autor,  pela 

professora  Cildevânia  de  Araújo  Mota  e  pelo  professor  orientador 

Nicolino Trompieri Filho. Uma vez cotejado os três resultados, verificou-

se congruência entre eles.

3.5.2 Operacionalização da pesquisa
Os sujeitos selecionados foram acomodados em uma sala de cada uma 

das  escolas,  organizadas  especificamente  para  a  realização  do  teste,  em 

número de seis  alunos por  vez e por  série,  até  completar  a quantidade de 

alunos  estabelecida  para  cada  turma,  dispondo  de  60 minutos  para  a 

realização do teste uma vez concluído o grupo, dispôs-se de 20 minutos para 

rearrumação do ambiente, sendo acompanhados pelo pesquisador durante a 

sua realização. Acomodados os alunos nas carteiras,  a caixa com os jogos 

numerados de 1 a 6 acompanhado do protocolo de realização foi entregue e 

realizada a leitura do protocolo para dirimir as dúvidas surgidas. A seguir, foi 
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dado início  à  aplicação,  tendo cada sujeito  o  tempo de 10 minutos para a 

realização de cada jogo, com 60 minutos para os seis jogos.

As atividades e os comportamentos dos alunos, durante a realização dos 

jogos,  foram  registrados  em  vídeo  por  meio  das  três  câmeras  digitais 

previamente fixadas na sala ambiente específica, conforme mostram as figuras 

1 e 2, 3, 4 e 5. A filmagem das atividades foi comunicada antecipadamente aos 

alunos para que suas ações fossem as mais naturais possíveis, procurando-se 

evitar alguma mudança em seus comportamentos. Durante as gravações não 

foram  permitidas  interrupções  ou  interferências  nas  atividades  dos  alunos. 

Quando tentavam interagir com o pesquisador ou algum dos outros sujeitos do 

estudo no momento da realização do teste, eram orientadas a voltar ao jogo. 

Ao saírem do ambiente delimitado da pesquisa solicitava-se ao coordenador ou 

um professor da escola que os fizessem retornar à respectiva sala de aula.

Imagens da Pesquisa – 2010/2011.
Figura 1 – Sala Ambiente de aplicação do TRC

Imagens da Pesquisa – 2010/2011.
Figura 2 – Sala Ambiente de aplicação do TRC (sujeitos em situação de jogo).
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Imagens da Pesquisa – 2010/2011.
Figura 3 – Sujeitos durante a realização do TRC.

Imagens da Pesquisa – 2010/2011.
Figura 4 – Sujeitos durante a realização do TRC.

Imagens da Pesquisa – 2010/2011.
Figura 5 – Sujeitos durante a realização do TRC.
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Na codificação da atividade lúdica, usou-se o método de amostragem 

temporal,  ou  seja,  a  atividade  foi  avaliada  a  cada  dois  minutos  (com  um 

intervalo de 120 segundos) em registro, totalizando 10 minutos por jogo e por 

sujeito,  possibilitando  a  relação  entre  a  predominância  da  ocorrência  da 

categoria de jogo e os dois minutos em questão (apêndice 9).

3.5.3  Definição de construtos  para  as  escalas utilizadas  na coleta  dos 
dados

3.5.3.1 Característica do Estádio das Operações Concretas

• Operações  simples,  regras;  Pensamento  estruturado  fundamentado  na 

manipulação de objetos. Multiplicação lógica.

3.5.3.2 Faixa Etária

• Seis – 12 anos.

Para Piaget (1998 e 2007), a riqueza em estimulações dos ambientes 

físico e social propicia aos sujeitos situados na faixa etária de mais ou menos 

seis e mais ou menos 10/12 anos de idade o desenvolvimento e a instalação 

das estruturas cognitivas características do estádio das operações concretas. 

Nesse sentido, a escolha de se trabalhar com alunos de 8ª e 9ª série do ensino 

fundamental se justifica uma vez que se espera que esses alunos, por sua 

idade, já deveriam ter o estádio das operações concretas completadas e já 

iniciando  o  desenvolvimento  das  estruturas  cognitivas  características  do 

estádio do pensamento formal.

Por outro lado, se o aluno se situa teoricamente no limiar do estádio de 

desenvolvimento  mental  do  pensamento  formal,  supõe-se  que  já  tenha  a 

estruturação  dos  esquemas  mentais  característicos  do  operatório  concreto, 

estando ligada a objetos reais, concretos e já sendo capaz de passar da ação à 

operação,  que  é  uma  ação  interiorizada.  É  também  nesse  estágio  que  a 

criança  começa  a  usufruir  da  capacidade  de  classificar  e  de  fazer 

transformações reversíveis,  isto  é,  que  podem  ser  desmontadas  e 

reelaboradas.  Começa  a  estabelecer  algumas  noções  de  conservação, 

condição para definir os esquemas de classificação, inclusão, sequência, série, 

transitividade, entre outras estruturas mentais. Assim, o teste visa diagnosticar 

a superação ou não da existência desses esquemas nessa faixa etária, em 
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alunos da faixa correspondente ao pensamento formal, daí a escolha desse 

período.

Outra razão para a escolha dessas séries do ensino fundamental II é o 

rendimento dos alunos das séries terminais do ensino fundamental, situados na 

faixa etária de 13-15 anos, determinado pelo Sistema de Avaliação do Ensino 

Básico  (SAEB),  em nível  nacional,  apontar  o  pensamento  concreto  desses 

alunos situados na faixa etária de seis e 10-12 anos de idade.

3.5.3.3 Tipos de Operações e Esquemas Mentais (construtos) presentes na 
solução do Teste Raciocínio Concreto (TRC)

As estruturas mentais presentes na solução dos enigmas do teste estão 

descritas  no  segundo capítulo  desta  tese  (subitem  2.2),  citando-se  nesta 

seção, apenas a taxionomia utilizada para operacionalizar os termos listados a 

seguir:

• combinação (arranjar e/ou permutar as figuras, os lados, as peças etc., 
contida em jogo);

• associação  (associação  de  peças  pelas  figuras/sólidos  que 
representam e estruturam cada brinquedo);

• comparação (Comparação de comprimentos, tamanhos, formas, peças, 
lados, encaixes das peças de cada brinquedo);

• conservação (percepção  de  tamanhos,  de  distâncias,  de  áreas,  de 
quantidades  descontínuas,  de  massas  e  de  sólidos  que  discriminam 
cada jogo);

• correspondência (equivalência de faces, de peças e de lados em cada 
jogo);

• inclusão (percepção  da  abrangência  de  peças  na  estrutura  de 
realização  de  cada  enigma –  caixa,  cercadura  –  de  figuras,  sólidos, 
sequência e/ou série);

• reversibilidade (realização de cada enigma pelo menos uma vez);
• sequência (verificação e concretização dos movimentos para conseguir 

pelo menos uma construção em cada enigma);
• seriação (justaposição das peças em ordem crescente ou decrescente, 

conforme o elemento de referência ou relação);
• simetria (rotação e  translação horizontal  e/ou  vertical  de peças para 

identificar figuras ou sólidos presentes no brinquedo);
• transitividade (justaposição  ou  sobreposição  das  peças  (e  numerais 

quando for o caso) de cada jogo em ordem, comparando tamanho e 
lugar – numerais).
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Ressalta-se que, em cada jogo, estão descritos os esquemas mentais e 

as operações que o sujeito deve operar para solucionar o respectivo enigma.

3.5.3.4  Relação  e  descrição  dos  Jogos  e  Materiais  Concretos  que 
compõem o Teste de Raciocínio Concreto (TRC)

O  kit de  Materiais  Concretos de  inteligência  cognitiva  de “insight” 

(Perkins; 2001), que faz parte do  TRC compreende seis brinquedos (jogos), 

mostrado  nas  figuras  6 e  7 abaixo,  está  agrupados  em  uma  escala  de 
execução,  e  todas as  estruturas  mentais  envolvidas  na  resolução de cada 

subteste são provenientes do referencial  da epistemologia genética de Jean 

Piaget, desenvolvidas durante o transcurso da faixa etária de seis–10/12 anos. 

Este período é denominado de estádio do operatório concreto e é caracterizado 

por um conjunto de operações de manipulação dos objetos, cujo propósito é a 

identificação  de  atributos,  estabelecimento  de  propriedades  e  relações 

necessárias à operação dos conceitos.

Imagens da Pesquisa – 2010/2011.

Figura 6: Kit de jogos do Teste de Raciocínio Concreto (TRC) embalagem em MDF.

Imagens da Pesquisa – 2010/2011.
Figura 7: Kit de jogos do Teste de Raciocínio Concreto (TRC).

Ressalta-se a existência  a priori de uma série de estruturas cognitiva, 

compostas pelos esquemas mentais da atenção;  concentração;  discriminação 
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visual e  tátil;  figura/fundo;  análise/síntese;  decodificação  de  mensagem; 

compreensão  de  sentido;  linguagem  verbal  oral e  verbal  escrita,  memória 

cinestésica; percepção de forma, tamanho espessura e cor; entre outras. Tais 

esquemas  são  pré-requisitos  para  a  solução  dos  subtestes  e  são 

desenvolvidos  ao  longo dos estádios  anteriores  do  desenvolvimento  mental 

(sensório-motor e pré-operatório).

SUBTESTE 1 – PIRÂMIDE MACIÇA (Construir, montar ou formar um sólido – 

pirâmide)

Esse material envolve as operações cognitivos:

1. associação (percepção das peças por tamanho e composição);
2. comparação;
3. conservação;
4. correspondência;
5. permuta;
6. reversibilidade;
7. sequência (percepção das peças por tamanho e composição);
8. simetria.

− A atividade e a descrição do Jogo

• Objetivo da atividade: o  examinando deverá construir, montar ou formar 
uma pirâmide tetraédrica manipulando as duas peças até que encontre o 
volume, no tempo máximo de 10 minutos.

• O  jogo  é  constituído  por  duas  peças  de  madeira  semelhantes  e 
congruentes  (troncos  de  pirâmide),  conforme  a  figura  8 a  seguir, 
apresentada ao examinando dentro de uma embalagem de plástico para 
que ele as retire e inicie a manipulação.

• As peças são idênticas (mesmas dimensões e volumes,  apresentando 
figuras planas nas faces).

• As faces, arestas, alturas e vértices são congruentes.
• Figuras que aparecem nas faces do sólido:
o Dois quadrados.
o Quatro triângulos eqüiláteros.
o Quatro trapézios.
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Imagens da Pesquisa – 2010/2011.
Figura 8: Subteste 1. Jogo da Pirâmide Maciça

− Operações concretas do subteste PIRÂMIDE MACIÇA

1. Comparar as peças que constituem o brinquedo.
2. Justapor  as  peças  para  comparar as  figuras  (áreas  e comprimentos  ou 

larguras) nelas contidas.
3. Identificar as figuras que se apresentam nas peças (quadrados, triângulos e 

trapézios).
4. Corresponder as dimensões, áreas e o volume pela aparência das peças.
5. Apoiar as peças, uma na outra, para perceber a conservação de tamanho, 

área e volume.  Essa operação mental  concreta (traço) será caracterizada 
pela repetição de pelo menos dois movimentos consecutivos, com a mesma 
sequência  face-largura-face ou largura-face-largura.

6. Corresponder por meio de rotações e translações seguidas (simetria):
6.1. face com face e girar.
6.2. Comprimento ou largura com comprimento ou largura e girar.

7. Girar  as  peças  por  meio  de  translações seguidas  (simetria)  para 
corresponder  os  quadrados,  trapézios  e  os  comprimentos  das  arestas  de 
cada sólido.

8. Conservar e  corresponder os  atributos,  utilizando  a  superfície  plana  da 
carteira.

9. Associar área com área, largura com largura.
10. Realizar a  sequência face-largura-comprimento das formas por pelo menos 

duas  repetições,  com  simetria,  seja  a  ação  realizada  nas  mãos  ou  na 
superfície da carteira.

11. Conseguida  a  construção  da  pirâmide,  realizar  novamente  a  construção 
invertendo  a  posição  das  peças  (permuta e  reversibilidade).  Esta  ação 
indica que a pirâmide mantém suas propriedades características, termos e 
relações, após a nova ação.

12. Finalizar a atividade com a construção da Pirâmide, avisar ao examinador e 
passar ao subteste seguinte.
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SUBTESTE 2 – JOGO DO TÊ (Construir ou armar uma figura/objeto – letra tê)

Esse material envolve as operações cognitivos:

1. combinação;
2. associação;
3. comparação;
4. conservação;
5. correspondência;
6. inclusão;
7. reversibilidade;
8. sequência;
9. seriação;
10. simetria;
11. transitividade.

− A atividade e a descrição do Jogo

• Objetivo da atividade: Construir e armar figuras/objetos poligonais, sendo 
a proposta do subteste a arrumação das quatro peças de maneira que o  
resultado final seja um T regular, no tempo máximo de 10 minutos.

• O  jogo  é  constituído  por  quatro  peças  indicativas  de  figuras  planas, 
conforme  a  figura  9 a  seguir,  que  são  apresentadas  ao  examinando 
dentro de uma embalagem de plástico para que ele as retire e inicie a 
manipulação.

• As figuras planas do material (jogo) são:
o Um trapézio retângulo.
o Dois triângulos isósceles.
o Um pentágono irregular.

• Os lados  congruentes  dos  triângulos  são  iguais  ao  lado  menor  (base 

menor) e altura do trapézio e aos lados menores (em número de três) do 

polígono irregular;  o  lado maior  do  trapézio  é  igual  ao  lado médio  do 

polígono.  Estas  relações  poderão  ser  descobertas  pelo  examinando 

durante subteste, na manipulação do jogo.

Imagens da Pesquisa – 2010/2011.
Figura 9: Subteste 2. Jogo do Tê.
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− Operações concretas do subteste JOGO DO TÊ

1. Comparar as quatro peças que constituem o brinquedo (comprimentos, alturas 
e áreas).
2. Justapor  os  dois  triângulos  para  comparar a  área  e  os  comprimentos  ou 
larguras) nelas contidas, demonstrando a congruência das áreas.
3. Corresponder as dimensões (comprimentos,  larguras e  alturas),  e as áreas 
pela  justaposição  dos  termos  e  elementos  das  figuras  planas  definidas  pelas 
peças.
4. Apoiar  as peças um na outra para perceber a  conservação de tamanho e 
área. Essa operação mental concreta (traço) será caracterizada pela repetição de 
pelo menos dois movimentos consecutivos,  com a mesma  sequência  face-
largura-face; largura-face-largura ou largura-comprimento-área.
5. Corresponder por meio de rotações seguidas (simetria):
5.1. face com face e girar.
5.2. Comprimento ou largura com comprimento ou largura girar.
6. Conservar e  corresponder os  atributos  utilizando  a  superfície  plana  da 
carteira.
7. Associar área com  área,  largura com  largura, triângulo com triângulo, peças 
com peças.
8. Realizar  a  sequência face-largura-comprimento das figuras planas por  pelo 
menos duas repetições,  com  simetria,  seja  a ação realizada nas mãos ou na 
superfície da carteira.
9. Superpor  os  triângulos  e  o  trapézio  retângulo  sobre  o  polígono  irregular  e 
rotacionar as peças que formam a figura congruente ao polígono irregular pelo 
eixo de contato, realizando a rotação simétrica das figuras formadas.
10.Conseguida  a  construção  da  pirâmide,  realizar  novamente  a  construção 
invertendo a posição das peças (permuta e  reversibilidade).  Esta ação indica 
que  a  pirâmide  mantém  suas  propriedades  características,  termos  e  relações, 
após a nova ação.
11.Juntar  as  duas peças triangulares  pelo  lado  maior  formando um quadrado, 
demonstrando  que  a  conservação  de  área e  a  inclusão dos  triângulos  na 
construção do quadrado.
12.Juntar  as  duas  peças  triangulares  formando  um  quadrado  e  incluí-las no 
trapézio retângulo, demonstrando que as figuras (áreas) são  incluídas e que o 
espaço que sobra, é correspondente a mais um triângulo semelhante e congruente 
aos  dois  disponíveis.  Esta  operação  de  inclusão indica  a  existência  de 
transitividade,  por  meio  da  constatação  do  espaço  correspondente  ao  terceiro 
triângulo.
13.Finalizar a atividade com a construção do T, avisar ao examinador e passar ao 
subteste seguinte.

SUBTESTE 3 – DAS CINCO PEÇAS UM QUADRADO PERFEITO (Construir e 

armar figuras/objetos – um quadrado ou um retângulo)

Esse material envolve as operações cognitivos:
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1. combinação
2. associação (percepção das peças por tamanho e composição)
3. comparação
4. conservação
5. correspondência
6. inclusão
7. seriação
8. reversibilidade
9. sequência (percepção das peças por tamanho e composição)
10. simetria

11.transitividade

− A atividade e a descrição do Jogo

• Objetivo da atividade: Construir/armar um quadrado ou um retângulo  no 
tempo máximo de 10 minutos.

• O jogo é constituído por cinco peças, conforme a figura 10 a seguir, que 
são apresentadas ao examinando dentro de uma embalagem de plástico 
para que ele as retire e inicie a manipulação.

• As peças do material  (jogo)  são formadas por  cubos colados uns aos 
outros, definindo polígonos planos irregulares.

• Cada peça contém um número crescente de cubos na sua confecção, 
com a peça menor formada por quatro cubos e a maior com oito cubos, 
sendo o jogo inteiro constituído por 30 cubos.

Imagens da Pesquisa – 2010/2011.
Figura 10: Subteste 3. Jogo do Quadrado das Cinco Peças

− Operações concretas do subteste DAS CINCO PEÇAS UM QUADRADO 
PERFEITO

1. Comparar as  cinco  peças  que  constituem  o  brinquedo  (contar  a 
quantidade de cubos de cada peça, justapor os comprimentos, alturas e 
áreas de cada peça).
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2. Arrumar as peças para comparar a quantidade de cubos de cada peça, 
a área e os comprimentos ou larguras nelas contidas, demonstrando a 
congruência das áreas.

3. Corresponder dimensões (comprimentos, larguras e alturas), e as áreas 
pela justaposição dos termos e elementos das figuras planas definidas 
pelas peças (base, altura e b x h).

4. Apoiar  as  peças  uma  na  outra  para  perceber  a  conservação  de 
tamanho  e  área.  Essa  operação  mental  concreta  (traço)  será 
caracterizada  pela  repetição de  pelo  menos  dois  movimentos 
consecutivos,  com a mesma  sequência  face-largura-face;  largura-
face-largura ou largura-comprimento-área.

5. Corresponder por meio de rotações seguidas (simetria):
5.1. face com face e girar.
5.2. Comprimento ou largura com comprimento ou largura, girando as 
peças (rotação).

6. Conservar e  corresponder os  atributos,  utilizando  a  superfície  plana  da 
carteira.

7. Associar área com área, largura com largura, peças com peças.
8. Realizar  a  sequência face-largura-comprimento das figuras planas por  pelo 

menos duas repetições, com simetria, seja a ação realizada nas mãos ou na 
superfície da carteira.

9. Arrumar as peças para  formar  figuras diversas  (por  tentativa e  erro e  por 
ensaio e erro) até conseguir a construção do retângulo.

10. Conseguida  a  construção  do  retângulo,  realizar  novamente  a 
operação invertendo a posição das peças (permuta e reversibilidade). 
Esta  ação  indica  que  o  retângulo mantém  suas  propriedades 
características, termos e relações, após a nova ação.

11. Para construir o  quadrado, o  examinando deverá  excluir a peça de 
cinco cubos, pois só se forma quadrado com lados iguais associando 
a quantidade de cubos por peça e área do quadrado (1 x 1 = 1; 2 x 2 = 
4; 3 x 3 = 9; 4 x 4 = 16; 5 x 5 = 25; 6 x 6 = 36.) e como não se constrói 
o quadrado com 30 e sim com 25 cubos ou 36, a operação de retirar 
uma peça é óbvia.

12. Conseguida  a  construção  do  quadrado,  realizar  novamente  a 
operação,  invertendo  a  posição  das  peças  (permuta e 
reversibilidade).  Esta  ação  indica  que  o  quadrado mantém  suas 
propriedades características, termos e relações, após a nova ação.

13. Finalizar a atividade com a construção do Retângulo e do Quadrado, 
avisar ao examinador e passar ao subteste seguinte.
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SUBTESTE  4  –  CUBO  EGÍPCIO  DE  ENCAIXE  (CUBO  DA  SOMA)  – 
Construir e armar de sólidos/objetos
Esse material facilita o desenvolvimento das seguintes operações cognitivas:

1. associação
2. comparação
3. conservação
4. correspondência
5. combinação
6. inclusão
7. reversibilidade
8. sequência
9. simetria

− A atividade e a descrição do Jogo

• Objetivo da atividade: Construir e armar objetos sólidos, sendo a proposta 
do subteste a arrumação das sete peças de maneira que o resultado final  
seja um cubo de 3 x 3 x 3, no tempo máximo de 10 minutos.

• O jogo, em forma de cubo é constituído por nove peças, conforme a figura 
11 a  seguir,  que  são  apresentadas  ao  examinando dentro  de  uma 
embalagem de plástico para que ele a retire, despejando as peças sobre 
a carteira e inicie a manipulação.

• As peças do material são:
o seis peças  de  madeira  constituídas  por  quatro  cubos  colados  em 

posições diferente e possíveis (hexaedros).
o Uma peça com  três cubos (hexaedro) para encaixar, completando o 

volume do cubo maior de (3 x 3 x 3) unidades de aresta.
• As  peças  quando  encaixadas  por  arrumação  formam um  cubo.  Essa 

construção poderá ser descoberta pelo examinando durante subteste pela 
manipulação do jogo.

Imagens da Pesquisa – 2010/2011.
Figura 11: Subteste 4. Jogo do Cubo Egípcio da Soma



124

− Operações concretas do subteste CUBO EGÍPCIO DE ENCAIXE (CUBO 
DA SOMA)

1. Comparar as  peças  que  constituem  o  brinquedo  (comprimentos, 
alturas, posições dos cubos, faces, áreas e volume).

2. Justapor as diversas peças para comparar os atributos (comprimentos, 
lados, arestas ou larguras; faces, a área e os volumes nelas contidas, 
demonstrando a congruência entre as peças.

3. Corresponder as dimensões (comprimentos, larguras e alturas), e as 
áreas pela  justaposição dos termos e elementos das figuras  planas 
definidas pelas peças.

4. Apoiar as peças um na outra para perceber a conservação de volume. 
Essa  operação  mental  concreta  (traço)  será  caracterizada  pela 
repetição de pelo menos dois movimentos consecutivos, com a mesma 
sequência   face-largura-face;  largura-face-largura ou  largura-
comprimento-área,  volume-volume,  cuja  percepção  refira-se  à 
diferenças características das peças.

5. Corresponder por meio de rotações seguidas (simetria):
5.1. face com face e girar.
5.2. Comprimento ou largura com comprimento ou largura girar.
5.3. Volume com volume entre os dois tipos de peças.

6. Conservar e  corresponder os  atributos,  utilizando  nessa  ação,  a 
superfície plana da carteira ou as próprias mãos.

7. Associar área com área, largura com largura, peça com peça.
8. Realizar  a  sequência face-largura-comprimento das  figuras  planas 

contidas nas peças (cubos e paralelepípedos) por pelo menos duas 
repetições,  com  simetria,  seja  a  ação  realizada  nas  mãos  ou  na 
superfície da carteira.

9. Superpor os dois tipos de sólidos do jogo sobre a superfície da carteira 
e  rotacionar as  peças  pelo  eixo  de  contato,  realizando  a  rotação 
simétrica dos sólidos em questão.

10. Conseguida a construção do cubo,  realizar novamente a construção 
invertendo as posições das peças (permuta e  reversibilidade). Esta 
ação  indica  que  o  cubo  mantém suas  propriedades  características, 
termos e relações, após a nova ação.

11. Juntar pelo menos duas peças ou mais peça, comparando-as, por suas 
faces formando novos volumes (paralelepípedos), demonstrando que 
há conservação de área e  volume e que a superposição das peças 
implica na permanência do atributo (forma, congruência, semelhança) – 
inclusão, mas determina volumes diferentes.
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SUBTESTE  5  –  ENCAIXE  O CUBO NA CAIXA  SE  PUDER (Construir  e 
armar de sólidos/objetos)
Esse material facilita o desenvolvimento das seguintes operações cognitivas:

1. associação
2. comparação
3. combinação
4. conservação
5. correspondência
6. inclusão
7. reversibilidade
8. sequência
9. semetria
10. transitividade

− A atividade e a descrição do Jogo

• Objetivo  da  atividade:  Arrumar  objetos  (cubos  e  paralelepípedos)  de 
maneira que o resultado final seja um CUBO dentro da caixa em forma de 
cubo, no tempo máximo de 10 minutos.

• O jogo é formado por uma caixa em forma de cubo, contendo nove peças 
de  madeira,  conforme a figura  12 a  seguir,  que são apresentadas ao 
examinando dentro de uma embalagem de plástico para que ele a retire 
despejando as peças sobre a carteira e inicie a manipulação.

• O material é composto por:
o Uma caixa em forma de cubo.
o Três cubos pequenos.
o Seis paralelepípedos formados quatro cubo cada.

• Os cubos e paralelepípedos guardam uma relação de volume entre si: um 
cubo  é  quarta  parte  do  paralelepípedo.  Estas  relações  poderão  ser 
descobertas pelo examinando durante subteste, na manipulação do jogo.

] Imagens da Pesquisa – 2010/2011.

Imagens da Pesquisa – 2010/2011.
Figura 12: Subteste 5. Jogo do Cubo de Encaixe.
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− Operações  concretas  do  subteste  ENCAIXE  O CUBO NA CAIXA SE 
PUDER

1. Comparar as peças que constituem o brinquedo (comprimentos, alturas, 
faces, áreas e volume).

2. Justapor as diversas peças (cubos e paralelepípedos) para comparar os 
comprimentos, lados, arestas ou larguras; a área e os volumes nelas 
contidas, demonstrando a congruência das áreas.

3. Corresponder as dimensões (comprimentos, larguras e alturas), e as 
áreas  pela  justaposição  dos  termos  e  elementos  das  figuras  planas 
definidas pelas peças.

4. Apoiar as peças um na outra para perceber a conservação de tamanho, 
área  e  volumes.  Essa  operação  mental  concreta  (traço)  será 
caracterizada  pela  repetição  de  pelo  menos  dois movimentos 
consecutivos,  com  a  mesma  sequência  –  face-largura-face;  largura-
face-largura ou  largura-comprimento-área,  volume-volume,  cuja 
percepção refira-se à diferenças características das peças etc.

5. Corresponder por meio de rotações seguidas (simetria):
5.1. face com face e girar.
5.2. Comprimento ou largura com comprimento ou largura girar.
5.3. Volume com volume entre os dois tipos de peças.

6. Conservar e  corresponder os  atributos  utilizando  nessa  ação  a 
superfície plana da carteira ou as próprias mãos.

7. Associar área com  área,  largura com  largura,  cubo  com  cubo, 
paralelepípedo com paralelepípedo etc.

8. Realizar  a  sequência face-largura-comprimento das  figuras  planas 
contidas  nas  peças  (cubos  e  paralelepípedos)  por  pelo  menos  duas 
repetições,  com  simetria,  seja  a  ação  realizada  nas  mãos  ou  na 
superfície da carteira.

9. Superpor os dois tipos de sólidos do jogo sobre a superfície da carteira e 
rotacionar as  peças  pelo  eixo  de  contato,  realizando  a  rotação 
simétrica das figuras formadas.

10. Conseguida  a  construção  do  cubo  no  interior  da  caixa,  realizar 
novamente a construção invertendo as posições das peças (permuta e 
reversibilidade).  Esta  ação  indica  que  o  cubo  mantém  suas 
propriedades características, termos e relações, após a nova ação.

11.Realizar a mesma construção do cubo no exterior da caixa.
12. Realizar  novamente  a  construção  no  exterior  da  caixa  invertendo  as 

posições das peças (permuta e reversibilidade). Esta ação indica que 
o cubo mantém suas propriedades características, termos e relações, 
após a nova ação, percebidas no item 10 e 11.

13. Juntar pelo menos duas peças (cubos e paralelepípedos) por suas faces 
formando  novos  volumes  (paralelepípedos),  demonstrando  que  há 
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conservação de área, volume e que a superposição das peças implica 
na  permanência  do  atributo  (forma,  congruência,  semelhança)  – 
inclusão, mas determina volumes diferentes.

14. Juntar  dois  cubos  formando  um  paralelepípedo  e  superpô-lo  no 
paralelepípedo maior, demonstrando que a parte incluída faz sobrar ou 
faltar  outra  parte  que  corresponde  a  uma  metade  com  os  mesmos 
atributos (forma, semelhança, congruência). Esta operação de inclusão 
indica  a  existência  de  transitividade,  por  meio  da  constatação  do 
espaço correspondente à metade do paralelepípedo.

SUBTESTE 6 – QUADRADO MÁGICO DA SOMA
Esse material facilita o desenvolvimento das seguintes operações cognitivas:

1. combinação;
2. associação;
3. comparação;
4. conservação;
5. correspondência;
6. inclusão;
7. reversibilidade;
8. sequência;
9. seriação;
10. simetria;
11. transitividade.

− A atividade e a descrição do jogo

• Objetivo  da atividade:  arrumar o  quadrado de modo que a soma dos 
algarismos das horizontais,  verticais  e  diagonais tenha como resultado 
sempre o número 15, no tempo máximo de 10 minutos.

• O Jogo é constituído por um quadrado de  3 x 3 unidades, que contém 
nove quadrados  pequenos  distribuídos  como  quadrículas.  Os  nove 
quadrados são as peças do jogo e possuem os algarismos arábicos da 
sequência {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} grafados na madeira, conforme a figura 
13 a  seguir.  O  Jogo  é  apresentado  ao  examinando dentro  de  uma 
embalagem de plástico para que ele as retire e inicie a manipulação.

• Cada  peça  tem  um  numeral  da  sequência  dos  algarismos  arábicos 

grafado em madeira e que deverá ser encaixado no quadrado de 3 x 3, 

formando três sequências horizontais, três verticais e três diagonais.
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Imagens da Pesquisa – 2010/2011.
Figura 13: Subteste 6. Jogo do Quadrado Mágico da Soma.

− Operações concretas do subteste QUADRADO MÁGICO DA SOMA.

1. Arrumar as  peças  numeradas  de  1 a  9,  obedecendo  a  sequência 
(raciocínio de contagem simples) natural. {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

2. Incluir as peças no quadrado,  observando as posições por  coluna e 
linha.

3. Arrumar os algarismos em séries de 2 em 2 e 3 em 3:
{1, 3, 5, 7, 9} - {2, 4, 6, 8} - {1, 4, 7} - {2, 5, 8}

4. Corresponder por meio de rotações seguidas (simetria), no interior da 
cercadura do quadrado a inversão das séries anteriores (item 1 e 3).

5. Associar os numerais de três peças ao valor total (15) da adição. Esse 
traço pode ser percebido em pelo menos  16 sequências possíveis da 
arrumação das peças tomadas  três a  três que dêem o resultado  15 
(conservação).

6. Associar o numeral  5 à quadrícula central do quadrado, única posição 
desse numeral para o enigma ter solução.

7. Associar os numerais  pares às quadriculas dos cantos do quadrado 
(canto inferior esquerdo – 4; canto superior esquerdo – 8; canto superior 
direito – 6 e canto inferior direito 2) sempre nessa ordem e os numerais 
impares às quadriculas que formam uma cruz intercalada (quadricula 
média esquerda –  3;  quadricula média superior –  1; quadricula média 
direita –  7 e quadricula média inferior –  9) sempre nessa ordem. Essa 
operação  vale  apenas  para  a  primeira  sequência  (816,  357,  492 – 
horizontais; 834, 159, 672 – verticais e 852, 654 – diagonais). Mudando 
as posições serão geradas outras sequências.

8. Operar os numerais dentro das quadrículas, de maneira a encontrar as 
sequências cujas  somatórias  resultem ou mantenha  a  conservação 
sempre  em  15  (horizontais:  294,  753,  618;  verticais:  276,  951,  438; 
diagonais: 258, 456).
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9. Rotacionar as peças, obedecendo ao critério da somatória 15, a fim de 
conseguir  outras  sequências  (simetria e  reversibilidade).  Exemplo: 
(horizontais:  672,  159,  834;  verticais:  618,  753,  294;  diagonais:  654, 
258).

10. Inverter as ordens da sequências dos itens 7, 8 e 9 com a permuta de 
colunas e linhas para obter novas sequências.

3.5.4 A Observação do Comportamento Lúdico presentes na solução do 
Teste Raciocínio Concreto (TRC) – Categorias de Análise

Na investigação da conduta  dos sujeitos  da  amostra  diante  de  cada 

subteste,  utilizou-se  o  conjunto  de  categorias  de  observação  do 

comportamento das crianças, identificando o  tipo de atividade e a  qualidade 

lúdica desempenhada  com  o  brinquedo.  Nesse  sentido,  para  observar  a 

maneira como as crianças brincam, baseou-se na Escala de Observação do 

Comportamento  Lúdico  -  EOCL (Van  der  Kooij,  1977),  a  qual  permitiria 

averiguar  o  tipo  de  comportamento  na  operação  do  brinquedo  e  como  se 

envolvem,  exploram  o  material  e  experimentam-no,  fazendo  arrumações, 

permutas  e  construções  com  os  diferentes  materiais.  (VAN  DER  KOOIJ  , 

1997).

Nesse  sentido,  a  formulação  definitiva  da  Escala  das  Categorias  de 

Observação do Comportamento Lúdico e de Escala de Intensidade Lúdica, de 

Van Der Kooij (1977; 1997), descrita no anexo 2 e 3, tem a função de examinar 

a  preferência  de  atividade  lúdica  da  criança,  de  jogos,  de  materiais  e 

brinquedos escolhidos, e das brincadeiras a que se dedica e foi utilizada, nessa 

perspectiva, pelo autor, em 1983, em um estudo comparativo entre crianças 

que apresentavam dificuldade escolar e crianças sem dificuldades, observando 

diferenças  qualitativas  de  imaginação,  estabilidade  e  intensidade  lúdica 

relacionados à qualidade da atividade lúdica, entre estes grupos.

Esta  escala  foi  formulada  através  de  20 itens  de  classificação  que, 

posteriormente, foram agrupados em três categorias de comportamento lúdico: 

Suspensão da Realidade, Motivação Intrínseca e Controle Interno.

Van der Kooij (1997) caracterizou a motivação intrínseca, analisando a 

necessidade  de  exploração  de  uma  situação,  a  duração,  a  intensidade,  o 

prazer  e  a  persistência  do  comportamento  no  jogo.  Quanto  ao  controle 
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interno, ele caracterizou a intencionalidade pela: presença de uma estratégia, 

existência de controle, bem como de um plano e de experiências de sucesso 

durante o jogo. Em relação à  suspensão da realidade, foram selecionados, 

pelo  autor,  aspectos  de  quanlidade  de  criatividade,  grau  de  complexidade, 

relação com a realidade, extensão da imaginação e dinâmica da imaginação.

 Dessa  forma,  como destaca Ferreira  Neto  e  et  al (1999),  por  meio 

dessas  categorias,  Van  der  Kooij  criou  um  indicador  geral,  a  Escala  da 

Intensidade  Lúdica,  que  permitiria  observar  os  comportamentos  lúdicos  de 

crianças em situações de grupos ou individualmente.  Desse instrumental,  a 

observação do comportamento lúdico seria caracterizada pelo autor como uma 

tarefa complexa, tendo em vista que a atividade lúdica abrange vários aspectos 

do  comportamento  humano,  além  de  considerá-lo,  também,  uma  tarefa 

subjetiva, requerendo um treinamento prévio para tal execução.

Neste  estudo,  para  a  definição  de  categorias  de  observação  do 

comportamento lúdico na elaboração do Teste de Raciocínio Concreto (TRC) 

foram  introduzidas  algumas  adaptações  para  servir  de  base  para  a 

decodificação  do  comportamento  lúdico  dos  sujeitos  do  estudo,  tendo  sido 

composta pelas seguintes Categorias Comportamentais:

A. Comportamento relacionado a realização com a tarefa
1. Movimento de Identificação.

2. Movimento de Repetição.

3. Movimento de Direção.

4. Movimento de Exploração.

5. Movimento de Experimentação.

6. Jogo de Combinação/arrumação.

7. Jogo de Construção.

B. Comportamentos relacionados com o brinquedo
1. Comportamento de Observação.

2. Comportamento da realização do enigma da tarefa.

O registro do comportamento observado foi  capturado diretamente da 

imagem  filmada,  tendo  sempre  em  consideração  o  contexto  em  que  cada 

comportamento se desenvolvia.
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Nesta  pesquisa,  inicialmente,  procedeu-se  a  análise  exploratória  dos 

componentes principais com rotação ortogonal (equamax – por meio do SPSS, 

versão  15  para  Windows),  envolvendo  os  nove itens  presentes  nos  seis 
subtestes, obtendo-se o resultado a extração, após a rotação, de fatores com 

“eigenvalue” igual ou superior  1 explicando, determinando-se a porcentagem, 

que juntos, explicam a variância total dos escores.

Para a análise dos comportamentos lúdicos de cada subteste, realizar-

se-á o mesmo procedimento, verificando a distribuição das cargas fatoriais e 

suas correlações, também com valores acima 0.30, os quais serão discutidos 

na  Análise  dos  Dados.  Ressalta-se  que,  para  a  solução  do  domínio  das 

estruturas  mentais  características  do  período  do  desenvolvimento  do 

Operatório Concreto, os comportamentos desejáveis, presentes na solução do 

TRC, foram relacionados em razão da objetividade de se avaliar as variáveis, 

em  numero  de  nove,  separadamente  para  decidir  quais  variáveis  serão 

determinantes para definir o comportamento lúdico na realização dos enigmas.

Assim, o ideal será saber como os sujeitos se comportam do ponto de 

vista lúdico e na escala adotada, para o exercício do raciocínio concreto em 

termos de dimensões (fatores) mais gerais determinantes do comportamento 

lúdico. Dessa forma, para identificar estas dimensões foi  aplicada a Análise 

Fatorial, para todos os seis subtestes do estudo, individualmente, envolvendo 

os  seguintes  comportamentos,  definidos  em  função  das  categorias, 

relacionados à realização com a tarefa e relacionados com o brinquedo:

1. atividade lúdica.

2. Movimento de repetição (repete os mesmos movimentos pelo menos 

duas vezes).

3. Movimento de exploração (apalpa, compara peças, aponta, sobrepõe).

4. Movimento de experimentação (varia as posições).

5. Agrupamento justaposto (faz simetrias).

6. Movimento de identificação (compara as peças, identificando: lados, 

figuras e/ou sólidos presentes).

7. Movimento de direção (gira as peças em rotação e/ou translação à 

direita, à esquerda, para cima e para baixo)
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8. Construção de figuras e sólidos variados.

9. Movimento de realização (realiza o enigma pelo menos de uma forma).

3.5.5 Plano de Aplicação do Teste de Raciocínio Concreto (TRC)
Cada brinquedo do teste tem uma complexidade crescente, definida pelo 

conjunto  de  construto  que  se  admite  para  cada  sujeito  operar  o  raciocínio 

proposto  na  execução  do  teste,  considerando-se  cada  item  uma  situação-

problema a ser resolvida. Assim, a sequência dos jogos da bateria do teste, se 

baseia no nível de dificuldade definido na compreensão da consigna para a 

execução correspondente de cada operação a partir da filmagem e anotações 

do pesquisador, o que implica o teste possuir uma escala de execução.

3.6 Tratamento e Análises Estatísticas dos Dados (Construção, Validação, 
Correção e Apuração do Teste)

Os dados obtidos com a aplicação, apuração e correção do  Teste de 
Raciocínio Concreto (TRC) – escore de cada item e escore total do teste – 

definidos  na  Escala  de  Execução,  foram  digitados  em  microcomputador, 

utilizando-se o  software SPSS (Statistical  Package for the Social  Sciences), 

versão  15.0 for  WINDOWS na formação do arquivo gerador dos bancos de 

dados necessários ao estudo. Os dados foram tratados por meio de técnicas 

da  Estatística  descritiva  e  inferencial,  visando  a  responder  às  questões  do 

estudo. Entretanto, para se atingir à questão da certificação do kit que compõe 

o TRC, foi utilizada a técnica de Análise de Regressão Linear Múltipla, método 

"Backward",  conexo  ao  mesmo  software,  com  as  variáveis  independentes 

consideradas pertinentes. Em seguida, removeram-se, uma a uma, as variáveis 

segundo  critério  para  remoção  de  variáveis  independentes  que  não  se 

relacionam significativamente com a variável dependente.

Realizou-se, em seguida, a análise métrica dos instrumentos aplicados 

aos  sujeitos,  utilizando-se  o  software acima,  obtendo-se  o  coeficiente  de 

precisão  α de  CROMBACH,  o  erro-padrão  da  medida  e  o  coeficiente 

sensibilidade do teste.

A validade do construto do teste (Escala de Execução) será determinada 

através da análise fatorial, método dos componentes principais, com rotação 
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EQUAMAX,  buscando-se  a  precisão  do  Teste,  pelo  cálculo,  por  meio  de 

recursos  pertinentes  ao  software anteriormente  mencionado.  Através  da 

análise de variância das matrizes de resposta a esse instrumento, determinar-

se-á sua sensibilidade.

Com os dados colhidos por meio dessa metodologia de apoio, procurou-

se entender melhor o posicionamento dos sujeitos da pesquisa ao descrever 

posturas, práticas e manipulações dos objetos do teste, com a ideia de retratar 

o  mais  significativamente  possível  a  realidade  proposta  pelo  estudo,  que 

fundamentam a elaboração de materiais de avaliação do ensino-aprendizagem.

3.6.1 Tempo de Aplicação
Horário  médio definido a partir  da aplicação de um pré-teste (estudo 

piloto) com parte da amostra, conforme o subitem 3.5.1.

3.6.2 Etapas do desenvolvimento da Pesquisa
O desenvolvimento do trabalho de campo seguiu as etapas abaixo:

1- Montagem da sala para aplicação do teste nas escolas selecionadas.

2- Registro e Cadastro dos sujeitos da pesquisa.

3- Realização do teste em cada escola.

3.6.3. Apuração do Teste de Raciocínio Concreto
O  Teste  de  Raciocínio  Concreto  (TCR)  foi  corrigido  manualmente, 

observando-se  os  tipos  de  manipulação  do  examinando  durante  sua 

realização,  de  acordo  com  os  construtos  presentes  na  solução  de  cada 

subteste. Nesse sentido, foi possível inferir a existência ou não da  estrutura 
cognitiva (operação  mental)  atribuindo-se  o  escore  0 (não  presente)  e  1 
(presente).  Em  relação  ao  comportamento  lúdico,  procedeu-se  de  forma 

idêntica,  atribuindo-se  o  escore  0 (não  presente)  e  1 (presente).  Para  a 

agradabilidade na realização do  teste, o examinando poderia classificar em 

duas  categorias:  0 (não  gostou)  e  1 (gostou)  e  em referência  ao  nível  de 

dificuldade, o aluno classificou em quatro categorias: 0 (muito difícil), 1 (difícil), 

2 (fácil) e 3 (muito fácil) (apêndice 8).
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Para cumprir os objetivos propostos nesta pesquisa, foram realizadas 

diversas  análises  estatísticas.  Com  relação  à  validade  e  à  precisão  da 

mensuração  realizada,  procedeu-se  à  análise  fatorial,  método  dos 

componentes  principais  com rotação ortogonal  equamax envolvendo  os  60 
itens dos  seis subtestes, referentes às estruturas mentais e, envolvendo os 

nove itens presentes nos seis subtestes, referentes ao comportamento lúdico 

observados na realização do TRC, obteve-se como resultado a extração, após 

a  rotação,  de  10 fatores  para  cada  análise  (estruturas  mentais  e 

comportamento lúdico).

Optou-se por  não fazer  uma análise semântica dos itens distribuídos 

pelos fatores extraídos após a rotação de cada análise, preferindo-se realizar a 

análise  métrica  em  cada  subteste.  Deste  procedimento  foi  calculado  os 

coeficientes de precisão (α de Cronbach),  erros padrões de medida em 

correspondência em relação à amplitude total da escala de medida do escore 

no  teste;  e  coeficientes  de  sensibilidade,  correspondendo  ao  valor  da 

variável  normal padrão,  cujos escores obtidos no  TRC apresentaram uma 

chance de 99,9% do erro de medida ser inferior ao erro padrão da medida.

Nesse sentido, a partir da investigação dos parâmetros psicométricos de 

validade,  precisão  e  sensibilização,  pretendeu-se  cumprir  o  rigor  científico 

adequado e necessário para a publicação e certificação do Teste de Raciocínio 

Concreto (TRC) para alunos do ensino fundamental, cujos requisitos constam 

da resolução específica do Conselho Federal de Psicologia (CFP), embora o 

teste  proposto  possa  ser  aplicado  por  professores,  psicopedagogos, 

orientadores  educacionais,  psicólogos  e  outros  profissionais  afetos  à 

qualificação do processo ensino aprendizagem.

4.1 Composição da amostra

Observando-se a composição da amostra, conforme o gráfico 1, verifica-

se uma pequena predominância do sexo masculino (51,6% da amostra) em 

relação ao sexo feminino (48,4% da amostra). Em relação à idade é percebida 

a predominância das idades na faixa etária 13-15 anos com  84,9%.  Isto se 
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justifica, tendo em vista que a conclusão do ensino fundamental ocorre nesta 

faixa etária. Somente 4,4% têm idade variando de 17 anos inclusive a 19 anos 

inclusive. Por outro lado, na tabela 3, é menor na 9ª série é observado que a 

idade na série é de 13 anos.

O gráfico 1 e as tabelas 3, 4 e 5 apresentam a distribuição da amostra por sexo 

e por sexo e tipo de escola, tipo de escola e idade e, por série e idade.

Gráfico 1: Distribuição do sexo na amostra
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Tabela 3 – Distribuição dos alunos da amostra por sexo e escola

  Sexo do aluno Total
  1 - masculino 2 - feminino 1 - masculino
escola escola 1 – pública municipal Frequência 36 18 54
  % na escola 66,7% 33,3% 100,0%
  % por sexo 10,9% 5,8% 8,5%
 escola 2 – pública estadual Frequência 29 34 63
  % na escola 46,0% 54,0% 100,0%
  % por sexo 8,8% 11,0% 9,9%
 escola 3 – pública estadual Frequência 20 28 48
  % na escola 41,7% 58,3% 100,0%
  % por sexo 6,1% 9,1% 7,5%
 escola 4 –pública estadual Frequência 53 55 108
  % na escola 49,1% 50,9% 100,0%
  % por sexo 16,1% 17,8% 16,9%
 escola 5 – pública estadual Frequência 29 25 54
  % na escola 53,7% 46,3% 100,0%
  % por sexo 8,8% 8,1% 8,5%
 escola 6 – pública estadual Frequência 38 34 72
  % na escola 52,8% 47,2% 100,0%
  % por sexo 11,6% 11,0% 11,3%
 escola 7 – pública estadual Frequência 7 11 18
  % na escola 38,9% 61,1% 100,0%
  % por sexo 2,1% 3,6% 2,8%
 escola 8 –pública estadual Frequência 66 60 126
  % na escola 52,4% 47,6% 100,0%
  % por sexo 20,1% 19,4% 19,7%
 escola 9 - particular Frequência 16 19 35
  % na escola 45,7% 54,3% 100,0%
  % por sexo 4,9% 6,1% 5,5%
 escola 10 – pública estadual Frequência 35 25 60
  % na escola 58,3% 41,7% 100,0%
  % por sexo 10,6% 8,1% 9,4%
Total Frequência 329 309 638
 % na escola 51,6% 48,4% 100,0%
 % por sexo 100,0% 100,0% 100,0%

Dados da Pesquisa – 2010/2011.
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Tabela 4 – Distribuição dos alunos da amostra por escola e por idade

  idade_int - Idade em intervalos de classe Total

  
1 - 12 ou 
13 anos

2 - 14 ou 
15 anos

3 - 16 ou 
17 anos

4 - 18 ou 
19 anos

1 - 12 ou 
13 anos

escola escola 1 - 
pública municipal

Frequência 16 34 4 0 54

  % na escola 29,6% 63,0% 7,4% ,0% 100,0%
  % por sexo do aluno 11,9% 8,2% 5,0% ,0% 8,5%
 escola 2 - 

pública estadual
Frequência 10 46 7 0 63

  % na escola 15,9% 73,0% 11,1% ,0% 100,0%
  % por sexo do aluno 7,5% 11,0% 8,8% ,0% 9,9%
 escola 3 - 

pública estadual
Frequência 3 36 9 0 48

  % na escola 6,3% 75,0% 18,8% ,0% 100,0%
  % por sexo do aluno

2,2% 8,6% 11,3% ,0% 7,5%

 escola 4 - 
pública estadual

Frequência 22 75 10 1 108

  % na escola 20,4% 69,4% 9,3% ,9% 100,0%
  % por sexo do aluno 16,4% 18,0% 12,5% 14,3% 16,9%
 escola 5 - 

pública estadual
Frequência 10 31 11 2 54

  % na escola 18,5% 57,4% 20,4% 3,7% 100,0%
  % por sexo do aluno 7,5% 7,4% 13,8% 28,6% 8,5%
 escola 6 - 

pública estadual
Frequência 22 41 8 1 72

  % na escola 30,6% 56,9% 11,1% 1,4% 100,0%
  % por sexo do aluno 16,4% 9,8% 10,0% 14,3% 11,3%
 escola 7 - 

pública estadual
Frequência 1 14 3 0 18

  % na escola 5,6% 77,8% 16,7% ,0% 100,0%
  % por sexo do aluno ,7% 3,4% 3,8% ,0% 2,8%
 escola 8 - 

pública estadual
Frequência 25 92 8 1 126

  % na escola 19,8% 73,0% 6,3% ,8% 100,0%
  % por sexo do aluno 18,7% 22,1% 10,0% 14,3% 19,7%
 escola 9 - 

particular
Frequência 16 19 0 0 35

  % na escola 45,7% 54,3% ,0% ,0% 100,0%
  % por sexo do aluno 11,9% 4,6% ,0% ,0% 5,5%
 escola 10 - 

pública estadual
Frequência 9 29 20 2 60

  % na escola 15,0% 48,3% 33,3% 3,3% 100,0%
  % por sexo do aluno 6,7% 7,0% 25,0% 28,6% 9,4%
Total Frequência 134 417 80 7 638
 % na escola 21,0% 65,4% 12,5% 1,1% 100,0%
 % por sexo do aluno 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Dados da Pesquisa – 2010/2011.
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Tabela 5 – Distribuição dos alunos da amostra por série e por idade

  série - Série do aluno Total

  
8 - 8ª série do 

ensino fundamental
9 - 9ª série do 

ensino fundamental
8 - 8ª série do ensino 

fundamental
idade - 
Idade do 
aluno

11 Frequencia
1 0 1

  % por idade - Idade do 
aluno 100,0% ,0% 100,0%

  % por série - Série do 
aluno ,3% ,0% ,2%

 12 Frequência 8 0 8
  % por idade - Idade do 

aluno 100,0% ,0% 100,0%

  % por série - Série do 
aluno 2,3% ,0% 1,3%

 13 Frequencia 113 12 125
  % por idade - Idade do 

aluno 90,4% 9,6% 100,0%

  % por série - Série do 
aluno 32,6% 4,1% 19,6%

 14 Frequência 120 106 226
  % por idade - Idade do 

aluno 53,1% 46,9% 100,0%

  % por série - Série do 
aluno 34,6% 36,4% 35,4%

 15 Frequência 71 120 191
  % por idade - Idade do 

aluno 37,2% 62,8% 100,0%

  % por série - Série do 
aluno 20,5% 41,2% 29,9%

 16 Frequência 27 32 59
  % por idade - Idade do 

aluno 45,8% 54,2% 100,0%

  % por série - Série do 
aluno 7,8% 11,0% 9,2%

 17 Frequência 5 16 21
  % por idade - Idade do 

aluno 23,8% 76,2% 100,0%

  % por série - Série do 
aluno 1,4% 5,5% 3,3%

 18 Frequência 1 3 4
  % por idade - Idade do 

aluno 25,0% 75,0% 100,0%

  % por série - Série do 
aluno ,3% 1,0% ,6%

 19 Frequência 1 2 3
  % por idade - Idade do 

aluno 33,3% 66,7% 100,0%

  % por série - Série do 
aluno ,3% ,7% ,5%

Total Frequência 347 291 638
 % por idade - Idade do 

aluno 54,4% 45,6% 100,0%

 % por série - Série do 
aluno 100,0% 100,0% 100,0%

Dados da Pesquisa – 2010/2011.
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4.2 Análise métrica do Teste

Na  análise  das  estruturas  mentais,  com  a  aplicação  do  teste  foi 

encontrada na amostra,  para o conjunto dos seis subtestes,  coeficiente de 

precisão 0,90 (α de  Cronbach)∗,  erro  padrão  de  medida igual  a  1,75, 

correspondendo a 2,9% da amplitude total da escala de medida do escore no 

teste; e  coeficiente de sensibilidade γ =  9,49 correspondendo ao valor da 

variável normal padrão z = 3,8, ou seja, há uma chance de 99,9% do escore 

obtido no TRC apresentar erro de medida inferior ao erro padrão da medida.

Objetivando-se verificar a validade de construto neste estudo, procedeu-

se à análise fatorial, método dos componentes principais com rotação ortogonal 

equamax, envolvendo os 60 itens dos seis subtestes, referentes às estruturas 

mentais observadas na realização, obtendo-se como resultado a extração de 

10 fatores  com “eigenvalue”  (valor  próprio,  raiz  latente)  igual  ou  superior  1 
explicando, juntos, 80,3% da variância total dos escores, com o primeiro fator 

explicando 44,4% da variância total.
Optou-se por  não fazer  uma análise semântica dos itens distribuídos 

pelos  fatores  extraídos  após  a  rotação  uma vez  que  se  preferiu  realizar  a 

análise  métrica  em  cada  subteste.  Apresenta-se,  a  seguir,  no  tabela  6,  o 

resumo dos indicadores de precisão dos subtestes referentes a cada jogo:

Tabela 6 – Síntese dos coeficientes de precisão, dos erros padrões, percentagem do erro 
padrão em relação à amplitude do escore total do escore do TRC

SUBTESTE Coeficiente 
de Precisão

Erro 
padrão da 

medida

Porcentagem do erro em 
relação à amplitude total 

do escore (%)
1 – Pirâmide Maciça 0,92 0,18 2,20
2. Jogo do T 0,84 0,66 6,00
3. Quadrado das Cinco Peças 0,90 0,52 4,80
4. Cubo Egípcio da Soma 0,92 0,29 3,20
5. Cubo de Encaixe 0,90 0,41 4,10
6. Quadrado Mágico da Soma 0,96 0,19 1,80

Dados da Pesquisa – 2010/2011.

 Este coeficiente α (alfa) calculado com os escores normalizados dos itens apresentou valor 
0,97.
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4.3 Validação dos itens dos construtos

Entretanto,  na  análise  de  cada  subteste,  realizando-se  o  mesmo 

procedimento  foi  verificada  a  distribuição  das  cargas  fatoriais  com  valores 

iguais ou acima  0,30, como são discutidas a seguir. Ressalta-se que para a 

solução  do  domínio  das  estruturas  mentais  características  do  período  do 

desenvolvimento  do  Operatório  Concreto,  são  apresentadas  as  seguintes 

variáveis de construto presentes na solução do TRC, em número de oito a 11, 

dependendo de cada subteste:

1. combinação (arranjo e permuta)
2. associação
3. comparação 
4. conservação (tamanho, distância, área; de quantidade descontínua e de 

massa; de peso e volume)
5. correspondência
6. inclusão
7. sequência
8. seriação
9. simetria
10. transitividade
11. reversibilidade.

É  difícil  avaliar  as  11 variáveis  separadamente  para  determinar  qual 

construto é determinante na realização do enigma. Assim, o ideal é saber como 

os  sujeitos  se  comportam no  raciocínio  concreto  em termos  de  dimensões 

(fatores) mais gerais.

Dessa  forma,  para  identificar  estas  dimensões  foi  aplicada  a  Análise 

Fatorial,  método dos componentes  principais,  com rotação EQUAMAX para 

cada um dos seis  subtestes do estudo. Na apresentação dos resultados da 

análise fatorial,  ao lado de cada construto em cada fator extraído, estão as 

respectivas cargas fatoriais.

Na solução do subteste 1 – Pirâmide maciça – estão envolvidos oito 
construtos com a respectiva descrição dos comportamentos esperados:

1. Comparação  (perceber  comprimentos,  tamanhos,  formas,  peças, 

lados, encaixes ao colocar as peças lado a lado).

2. Associação (associar as peças pelos sólidos que representam).
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3. Combinação  (arranjar  e/ou  permutar  as  peças  demonstrando 

reconhecer figuras, lados, peças e respectivos tamanhos).

4. Conservação (sobrepor áreas e/ou peças; quantidade peças; volume).

5. Correspondência  (realizar  a  superposição  das  faces,  colocando-as 

face a face; peça a peça; lado a lado).

6. Sequência (realizar os movimentos para conseguir pelo menos uma 

construção).

7. Simetria  (rotacionar  as  peças  nos  planos  horizontal  e/ou  vertical; 

transladá-las nos planos horizontal e/ou vertical).

8. Reversibilidade (realizar o enigma pelo menos uma vez).

Os  resultados  da  Análise  Fatorial  que  se  seguem  referem-se  ao 

subteste 1 – Pirâmide maciça – as oito variáveis podem ser condensadas em 

dois fatores (I e II) relacionados com as operações concretas de: associação, 

combinação, conservação, correspondência, sequência e simetria no  fator 1. 

Já o fator 2 apresentou as operações comparação e reversibilidade.

O  fator  1 representa  64,32% da  variância  total,  composto  por  seis 
variáveis  forte  e  positivamente  relacionadas  (associação,  combinação, 

conservação,  correspondência,  sequência e  simetria –  veja  o  gráfico  2 e  a 

tabela 7), ficando identificado como um dos indicadores da solução do enigma. 

o que mantém sua característica de operação concreta. Por outro lado, ele se 

refere  a  um  conjunto  de  estruturas  mentais  do  operatório  concreto 

responsáveis pelo estabelecimento de propriedades e relações que podem 

ser abstraídas empiricamente do objeto do subteste 1 – Pirâmide maciça.

Por  outro  lado,  o  fator  2,  explicando  14,14% da  variância  total,  é 

identificado como fator também determinante para a solução do subteste.  É 

composto pelas operações de comparação e de reversibilidade (veja o gráfico 

2 e a tabela 4), ou seja, estruturam e determinam o mesmo comportamento. As 

duas variáveis do fator reforçam a solução do enigma, apontando a existência 

dos esquemas presentes no estádio do desenvolvimento concreto, referindo-se 

à  discriminação dos atributos presentes no conceito que o sujeito tem do 

objeto e as convergências dos esquemas para a solução do enigma.
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Gráfico 2: Distribuição das cargas fatoriais – Subteste 1: Pirâmide Maciça.

Tabela 7 – Matriz de Fatores após a rotação (a) – Subteste 1.

Subteste Fatores e cargas fatoriais
1 2

jogo_1_c1 - Pirâmide maciça - comparação  ,728
jogo_1_c2 - Pirâmide maciça - associação ,981  
jogo_1_c3 - Pirâmide maciça - combinação ,981  
jogo_1_c4 - Pirâmide maciça - conservação ,754  
jogo_1_c5 - Pirâmide maciça - correspondência ,981  
jogo_1_c6 - Pirâmide maciça - reversibilidade  ,821
jogo_1_c7 - Pirâmide maciça - sequência ,706  
jogo_1_c8 - Pirâmide maciça - simetria ,981  
Extraction Method: Principal Component Analysis. - Rotation Method: Equamax with Kaiser 
Normalization.
a 

 Rotation converged in 3 iterations.
Dados da Pesquisa: 2010/2011.

Testando-se  a  existência  de  relação  linear  entre  os  dois  fatores, 

tomando-se o  fator 1 como variável independente e o  fator 2 como variável 

dependente, verificou-se que eles se relacionam linearmente e que a função 

linear de regressão apresenta o coeficiente b e a constante c significativos para 

p < 0.001. O mesmo não se verifica quando se toma o fator 2 como variável 

independente e o fator 1 como variável dependente. Veja a figura 14 a seguir.
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Figura 14: Relação entre os Fatores 1 e 2 presentes no Jogo 1.

Nesse sentido,  buscando o  entendimento  das operações contidas no 

fator 1 para a solução do enigma, percebe-se que há uma forte relação entre 

os construtos com suas respectivas cargas fatoriais: associação,  combinação, 

correspondência, simetria, conservação e sequência. Estes esquemas mentais 

definem a operação de associar as peças pelas figuras que representam para 

arranjá-las  e/ou  permutá-las  em  novas  figuras  com  novas  áreas, 

demonstrando reconhecê-las, com novos lados, formas e tamanhos.

Essas ações concretas permitem ao sujeito combinar e corresponder 
peças superpondo-as pelas faces (lado a lado), peça a peça (figuras/áreas) e 

tamanhos  (comprimento  dos  lados  e  áreas),  formando  novos  objetos,  mas 

conservando as  propriedades  característica  do  objeto.  Por  outro  lado,  a 

realização  dessas  sequências de  operações  possibilita  ao  sujeito, 

concretizando  pelo  menos uma  repetição,  estabelecer  simetrias (rotação e 

translação das peças) para verificar a forma original (conceito estruturado de 

pirâmide)  contida  no  jogo,  o  que  pode  encaminhar  a  convergências  dos 

processos envolvidos e redundar na realização do enigma, objetivo do jogo.

Com relação às operações expostas pelo  fator 2,  percebe-se que na 

solução do enigma contido no subteste, também aponta para a existência de 

uma relação alta entre os construtos e o fator,  comparação e  reversibilidade 

(veja o gráfico 2 e a tabela 7). Isso significa que o sujeito só consegue operar o 

conceito se realizar o enigma pelo menos uma vez (reversibilidade: voltar a 

compor  as  peças  para  a  formação  da  pirâmide)  se  compreender  as 
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características,  propriedades  e  relações  (comprimentos,  tamanhos,  formas, 

peças,  lados,  encaixes)  ao  colocar  as  peças  lado  a  lado,  comparando-as, 

conforme as operações expostas no fator 1.

Para  a  solução  do  subteste  2  –  Jogo  do  T –estão  envolvidos  11 
construtos cuja descrição dos comportamentos esperados está listada a seguir:

1. Comparação (perceber comprimentos, tamanhos, formas, peças, lados, 

encaixes).

2. Associação  (associar  as  peças  pelos  volumes/encaixes  que 

representam).

3. Combinação (arranjar e/ou permutar as peças demonstrando reconhecer 

figuras, lados, peças e respectivos tamanhos).

4. Conservação (sobrepor figuras/peças nos limites das áreas; perceber a 

quantidade  de  peças;  o  comprimento;  a  composição  das  áreas  pela 

superposição das peças; massa; volume).

5. Correspondência (face a face; peça a peça; lado a lado).

6. Inclusão (incluir peças na estrutura – caixa, cercadura imaginária ou não 

– de realização do enigma (figura, volume, sequência ou série).

7. Sequência  (realizar  os  movimentos  para  conseguir  pelo  menos  uma 

construção).

8. Seriação (justapor as peças em ordem crescente ou decrescente)

9. Simetria  (rotacionar  as  peças  nos  planos  horizontal  e/ou  vertical; 

transladá-las nos planos horizontal e/ou vertical).

10. Transitividade (justapor ou sobrepor peças em ordem ou comparando 

tamanho e lugar).

11. Reversibilidade (realizar o enigma pelo menos uma vez).

Com a aplicação da Análise Fatorial aos dados obtidos no subteste 2 – 

Jogo do T,  observou-se  que  74,04% da  variância  são explicadas por  três 

fatores;  o  fator  1,  constituído  pelas  operações  concretas  combinação, 

correspondência,  sequência e  simetria (veja a tabela  8 e o gráfico  5), explica 

38,81% da variância total  e se refere ao conjunto de estruturas mentais do 

operatório concreto responsáveis pelo estabelecimento de propriedades e 
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relações que podem ser apreendidas empiricamente do objeto do subteste – 

Jogo do T.

O fator 2 é constituído pelas operações concretas, com suas respectivas 

cargas  fatoriais:  comparação,  seriação,  transitividade e  reversibilidade 

explicando 24,28% da variância total (veja o gráfico 3 e a tabela 5). As quatro 

operações  que  neste  fator 2 se  correlacionam  positivamente  com  o  fator 

reforçam  e  favorecem  a  solução  do  enigma,  apontando  a  existência  dos 

respectivos  esquemas,  presentes  no  estádio  do  desenvolvimento  concreto. 

Eles se referem à discriminação dos atributos presentes no conceito que o 

sujeito  tem  do  objeto,  por  meio  da  comparação,  além  de  possibilitar  a 

convergências dos esquemas para a solução do referido enigma.

Já o fator 3 é constituído pelas operações com suas respectivas cargas 

fatoriais: associação,  conservação e inclusão, explicando 10,94% da variância 

total, e possibilita a percepção de características físicas do jogo, referindo-se à 

habilidade do sujeito em  associar as peças que formam o brinquedo pelos 

encaixes e suas diversas possibilidades de compor a arrumação (veja o gráfico 

8 e a tabela 5).

Como consequência desta operação, emerge, de maneira concreta, a 

perspectiva  para  que  o  sujeito  superponha as  peças  pelas  faces  e  pelos 

respectivos  lados  (lado  a  lado),  peça  a  peça  (figuras/áreas)  e  tamanhos 

(comprimento  dos  lados  e  áreas).  Embora  formando  novos  objetos,  ele 

conserva os atributos e as propriedades características do objeto conceitual (a 

imagem cognitiva e mnemônica da letra  T),  concorrendo, dessa forma para 

compor outros esquemas para a solução do enigma.
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Gráfico 3: Distribuição das cargas fatoriais – Subteste 2: Jogo do T.

Tabela 8 – Matriz de Fatores após a rotação(a) – Subteste 2.

Subteste
 

Componentes e cargas fatoriais
1 2 3

jogo_2_c1- Jogo do T - comparação  ,547  
jogo_2_c2 - Jogo do T - associação   ,761
jogo_2_c3 - Jogo do T - combinação ,812   
jogo_2_c4 - Jogo do T - conservação   ,870
jogo_2_c5 - Jogo do T - correspondência ,812   
jogo_2_c6 - Jogo do T - inclusão   ,717
jogo_2_c7 - jogo do T - reversibilidade  ,790  
jogo_2_c8 - Jogo do T - sequência ,922   
jogo_2_c9 - Jogo do T - seriação  ,945  
jogo_2_c10 - Jogo do T - simetria ,897   
jogo_2_c11 - Jogo do T - transitividade  ,908  

Extraction Method: Principal Component Analysis. - Rotation Method: Equamax with Kaiser 
Normalization.
a  Rotation converged in 3 iterations.
Dados da Pesquisa: 2010/2011.

Realizando-se  a  regressão  linear,  tendo  dois fatores  como variáveis 

independentes  e o  outro  fator  como variável  dependente  entre  os  modelos 

obtidos, verificou-se que os fatores 1 e 2 explicam a realização do fator 3. Isto 

significa que, para resolver o enigma, o sujeito tem que operar as estruturas 

presentes  no  fator  1 e  no  fator  2 para,  em seguida,  operar  as  estruturas 
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presentes no fator 3. Os dois fatores tomados como variáveis independentes 

não apresentam correlação significativa entre si. Veja a figura 15 abaixo.

Figura 15: Relação entre os Fatores 1, 2 e 3 presentes no Jogo 2.

A solução do subteste 3 –  Quadrado das Cinco Peças – envolve  11 
construtos descritos a seguir:

1. Comparação (comprimentos, tamanhos, formas, peças, lados, encaixes).

2. Associação  (associar  as  peças  pelos  volumes/encaixes  que 

representam).

3. Combinação (arranjo e/ou permuta figuras, lados, peças).

4. Conservação (comprimento; área; quantidade peças; massa; volume).

5. Correspondência (face a face; peça a peça; lado a lado).

6. Inclusão (incluir peças na estrutura – caixa – de realização do enigma 

(figura, volume, sequência ou série).

7. Sequência  (realizar  os  movimentos  para  conseguir  pelo  menos  uma 

construção).

8. Seriação (justapor as peças em ordem crescente ou decrescente)

9. Simetria (rotação e translação horizontal e/ou vertical).

10. Transitividade (justapor ou sobrepor peças em ordem ou comparando 

tamanho e lugar – numerais (associada a um número).

11. Reversibilidade (realizar o enigma pelo menos uma vez).

Na Análise Fatorial  foram extraídos dois fatores, mostrando o  fator 1 
envolver estruturas mentais representando 49,35% da variância total, composto 

por  sete variáveis  que  se  relacionam  positivamente,  explicando-as  – 



148

associação, combinação, conservação, correspondência, Inclusão, sequência e 

simetria. Como se percebe, este fator 1 possui variáveis com cargas fatoriais 

altas  (veja  (veja  a  tabela  9 e  o  gráfico  6),  mantendo  a  característica  de 

operação concreta. Nesse sentido, ele se refere ao conjunto de esquemas do 

desenvolvimento mental, no estádio das Operações Concretas, responsáveis 

pelo estabelecimento de propriedades e relações que podem ser abstraídas 

empiricamente do objeto do subteste 3 – Quadrado das Cinco Peças.

Já o fator 2 representando 23,23% da variância total, identificado como 

fator  determinante  para  a  solução  do  subteste  e  é  constituído  por  quatro 

variáveis (comparação, seriação, transitividade e reversibilidade, veja o gráfico 

4 e a tabela  9 que se relacionam positivamente no fator,  pois estruturam e 

possuem a mesma intenção para o comportamento final de solução do jogo. 

Estas  quatro  variáveis,  favoráveis  ao  fator,  reforçam a  solução  do  enigma, 

apontando a  existência  dos respectivos  esquemas presentes  no estádio  do 

desenvolvimento  concreto  e  referem-se  à  discriminação  dos  atributos 
presentes no conceito que o sujeito tem do objeto e a  convergências dos 
esquemas para a solução do enigma.

Gráfico 4: Distribuição das cargas fatoriais – Subteste 3: Quadrado das cinco peças.
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Tabela 9 – Matriz de Componente com rotação(a) – Subteste 3.

Subteste
Componentes e cargas 

fatoriais
1 2

jogo_3_c1 - Quadrado das cinco peças - comparação  ,763
jogo_3_c2 - Quadrado das cinco peças - associação ,770  
jogo_3_c3 - Quadrado das cinco peças - combinação ,973  
jogo_3_c4 - Quadrado das cinco peças - conservação ,597  
jogo_3_c5 - Quadrado das cinco peças - correspondência ,973  
jogo_3_c6 - Quadrado das cinco peças - inclusão ,973  
jogo_3_c7 - Quadrado das cinco peças - reversibilidade  ,594
jogo_3_c8 - Quadrado das cinco peças - sequência ,920  
jogo_3_c9 - Quadrado das cinco peças - seriação  ,927
jogo_3_c10 - Quadrado das cinco peças - simetria ,855  
jogo_3_c11 - Quadrado das cinco peças - transitividade  ,886
Extraction Method: Principal Component Analysis. -  Rotation Method: Equamax with Kaiser 
Normalization.
a  Rotation converged in 3 iterations.
Dados da Pesquisa: 2010/2011.

Os esquemas componentes do  fator 1 e do  fator 2 identificados pela 

Análise Fatorial definem as operações de associar as peças pelas figuras que 

representam para arranjá-las e/ou permutá-las em novas figuras com novos 

formatos e áreas, indicando o sujeito demonstrar reconhecê-las, a partir desses 

novos lados, formas e respectivos tamanhos.

Como  consequência  das  ações  concretas  iniciais,  dos  construtos 

agrupados pelo fator 1, parece haver intenções claras do sujeito em combinar 
e corresponder peças superpondo-as pelas faces (lado a lado), peça a peça 

(figuras/áreas)  e  tamanhos  (quantidade  de  cubinhos  em  cada  peça, 

comprimento,  lados e  áreas),  pois  há,  na  sequência,  a  formação de novos 

objetos e figuras, conservando, no entanto, as propriedades características do 

objeto conceitual (um quadro ou um retângulo).

Por outro lado, a realização dessas sequências de operações, também, 

possibilita ao sujeito,  ao concretizar pelo menos uma  repetição,  estabelecer 

simetrias (rotação e  translação das  peças)  para  verificar  a  forma  original 

(conceito estruturado de quadrado ou retângulo) contida no jogo, o que pode 

encaminhar  para  a  convergência  dos  processos  envolvidos  e  redundar  na 

realização do enigma, objetivo do jogo.
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O entendimento  das  cargas fatoriais  expostas  pelo  fator  2 aponta  a 

percepção  de  que  na  solução  do  enigma  contido  no  subteste,  também 

apresenta  a  existência  de  uma  relação  entre  os  construtos  comparação 

seriação,  transitividade e  reversibilidade.  Isso  significa  que  o  sujeito  só 

consegue  operar  o  conceito  se  realizar  o  enigma  pelo  menos  uma  vez 

(reversibilidade:  voltar  a  compor  as  peças  para  a  formação  da  pirâmide) 

compreender  as  características,  propriedades  e  relações  (comprimentos, 

tamanhos, formas, peças, lados, encaixes) tomando como ponto de partida a 

identificação  dos  atributos  e  termos  contidos  na  imagem  conceitual 

caracterizadores do objeto e agora identificados no objeto real, na medida em 

que coloca as peças lado a lado, comparando-as nas quantidades de unidades 

que o compõem, na composição e na forma de cada peça.

Testando-se  a  existência  de  relação  linear  entre  os  dois  fatores, 

tomando-se o  fator 1 como variável independente e o  fator 2 como variável 

dependente verificou-se que eles se relacionam linearmente e que a função 

linear de regressão apresenta o coeficiente b e a constante c significativos para 

p < 0,001. O mesmo não se verifica quando se toma o fator 2 como variável 

independente e o fator 1 como variável dependente. Veja a figura 16 abaixo.

Figura 16: Relação entre os Fatores 1 e 2 presentes no Jogo 3.

Na solução do subteste 4 – Cubo Egípcio da Soma – supôs envolver 

nove construtos com a respectiva descrição dos comportamentos esperados:

1. Comparação (comprimentos, tamanhos, formas, peças, lados, encaixes).
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2. Associação (associar as peças pelos volumes/encaixes que representam).

3. Combinação (arranjo e/ou permuta figuras, lados, peças).

4. Conservação (comprimento; área; quantidade peças; massa; volume).

5. Correspondência (face a face; peça a peça; lado a lado).

6. Inclusão (incluir peças na estrutura – caixa – de realização do enigma (figura, 

volume, sequência ou série).

7. Sequência  (realizar  os  movimentos  para  conseguir  pelo  menos  uma 

construção).

8. Simetria (rotação e translação horizontal e/ou vertical).

9. Reversibilidade (realizar o enigma pelo menos uma vez).

Após análise fatorial dos resultados do subteste 4 – Cubo Egípcio da 
Soma,  deparando-se  com a extração de dois  fatores,  mostrando o  fator  1 
representar  61,47% da  variância  total  e  é  composto  por  sete variáveis 

positivamente  relacionadas:  associação,  combinação,  conservação, 

correspondência,  inclusão,  sequência  e  simetria,  conforme a  tabela  10 e  o 

gráfico 5, ficando identificado como indicador da solução do enigma. As cargas 

fatoriais das variáveis agrupadas nesse  fator 1, por serem altas, sugerem a 

manutenção  de  características  da  operação  concreta,  possibilitando  uma 

interpretação que explica muito bem a correlação entre elas. Por outro lado, ele 

se  refere  a  um  conjunto  de  estruturas  mentais  do  operatório  concreto 

responsáveis pelo estabelecimento de propriedades e relações que podem 

ser abstraídas empiricamente do objeto do subteste 4.

Em  relação  ao  fator  2 representando  13,51% da  variância  total  é 

identificado como o outro  fator  determinante para a solução do subteste.  É 

constituído por duas variáveis – comparação e reversibilidade (veja a tabela 10 
e o gráfico  5), que se relacionam positivamente com o fator, pois favorecem 

suas elaborações, além de possuírem o mesmo comportamento. Estas duas 

variáveis favoráveis ao fator contribuem para a solução do enigma, apontando 

a existência dos esquemas presentes no estádio do desenvolvimento concreto 

e referindo-se à discriminação dos atributos presentes no conceito do sujeito 

sobre o objeto e a convergências dos esquemas para a solução do enigma.
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Gráfico 5: Distribuição das cargas fatoriais – Subteste 4: Cubo egípcio da soma.

Tabela 10 – Matriz de Componente com rotação (a) – Subteste 4.

Subteste
 

Componentes e cargas fatoriais
1 2

jogo_4_c1 - Cubo egípcio da soma - comparação  ,777
jogo_4_c2 - Cubo egípcio da soma - associação ,839  
jogo_4_c3 - Cubo egípcio da soma - combinação ,953  
jogo_4_c4 - Cubo egípcio da soma - conservação ,872  
jogo_4_c5 - Cubo egípcio da soma - correspondência ,849  
jogo_4_c6 - Cubo egípcio da soma - inclusão ,942  
jogo_4_c7 - Cubo egípcio da soma - reversibilidade  ,786
jogo_4_c8 - Cu bo egípcio da soma - sequência ,893  
jogo_4_c9 - Cubo egípcio da soma - simetria ,854  
Extraction Method: Principal Component Analysis. -  Rotation Method: Equamax with Kaiser 
Normalization.
a  Rotation converged in 3 iterations.
Dados da Pesquisa: 2010/2011.

Buscando  o  entendimento  da  carga  fatorial  exposta  pelo  fator  1,  se 

percebe que na solução do enigma contido no subteste há uma relação entre 

as variáveis presentes definindo uma sequência de esquemas que traduz a 

operação inicial  de  associar as  peças pelos  sólidos que representam para 
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arranjando-as e/ou  permutando-as em novos sólidos com novos volumes e 

formas, demonstrando reconhecê-los, com novos lados, formas e respectivos 

tamanhos e outras características.

Essas ações concretas permitem ao sujeito combinar e corresponder 
peças  superpondo-as pelas  faces  (lado  a  lado),  peça  a  peça  (volumes) 

levando em conta o comprimento das arestas, faces, lados e áreas, formando 

novos  objetos,  mas  conservando as  propriedades  característica  do  objeto 

conceitual  (cubo).  Por  outro  lado,  a  realização  dessas  sequências de 

operações possibilita  ao  sujeito,  ao concretizar,  pelo  menos uma  repetição, 

estabelecer simetrias (rotação e translação das peças) para verificar a forma 

original  (conceito  estruturado  de  pirâmide)  contida  no  jogo,  semelhanças  e 

congruências,  o  que  pode  encaminhar  a  convergências  dos  processos 

envolvidos e redundar na realização do enigma, objetivo do jogo.

Com relação ao entendimento das cargas fatoriais expostas pelo fator 2, 

há  clara  indicação  da  existência  de  uma  correlação  entre  os  construtos 

comparação e  reversibilidade, percebendo-se que na solução do enigma do 

subteste  o  sujeito  só  consegue  operar  o  conceito  de  cubo  se  realizar  a 

convergência  dos  construtos  anteriores.  Sua  culminância  tem  início  na 

percepção  e  compreensão  dos  atributos,  características,  propriedades  e 

relações (comprimentos, tamanhos, formas, peças, volumes, lados, encaixes 

etc.) ao colocar as peças lado a lado,  comparando-as de forma a realizar o 

enigma pelo menos uma vez (reversibilidade,  ou seja,  voltar  a  compor as 

peças para a formação do cubo presente na cognição e proposta pelo enigma).

Confirmando o exposto, observou-se que os dois fatores se relacionam 

linearmente com coeficiente de correlação 0,76 e coeficiente de determinação 

0.58, ou seja, a variação de um fator é explicada por 58% da variação do outro 

(e vice-versa). Veja a figura 17 a seguir.

Testando-se  a  existência  de  relação  linear  entre  os  dois  fatores, 

tomando-se o  fator 1 como variável independente e o  fator 2 como variável 

dependente  verificou-se  que  eles  se  relacionam  linearmente  O  mesmo  se 

verifica quando se toma o fator 2 como variável independente e o fator 1 como 

variável dependente. Veja a figura 17 a seguir.
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Figura 17: Relação entre os Fatores 1 e 2 presentes no Jogo 4.

Em referência à solução do subteste 5 – Cubo de Encaixe envolve dez 
construtos que se consolidam no estádio Operatório Concreto:

1. Comparação (comprimentos, tamanhos, formas, peças, lados, encaixes).

2. Associação (associar as peças pelos volumes/encaixes que representam).

3. Combinação (arranjo e/ou permuta figuras, lados, peças).

4. Conservação (comprimento; área; quantidade peças; massa; volume).

5. Correspondência (face a face; peça a peça; lado a lado).

6. Inclusão (incluir peças na estrutura – caixa – de realização do enigma (figura, 

volume, sequência ou série).

7. Sequência  (realizar  os  movimentos  para  conseguir  pelo  menos  uma 

construção).

8. Simetria (rotação e translação horizontal e/ou vertical).

9. Transitividade (justapor ou sobrepor peças em ordem ou comparando tamanho 

e lugar – numerais).

10. Reversibilidade (realizar o enigma pelo menos uma vez).

Na Análise Fatorial realizada após a aplicação do subteste 5 – Cubo de 
Encaixe, as dez variáveis foram agrupadas em dois fatores relacionados com 

as operações concretas com o fator 1 representando 52,81% da variância total 

e o fator 2, 17,01% da variância total.

A  compreensão  analítica  do  fator  1, composto  por  sete variáveis 

positivamente  relacionadas  (associação,  combinação,  conservação, 
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correspondência,  inclusão,  sequência  e  simetria,  conforme a  tabela  11 e  o 

gráfico  6) identifica-o como um dos indicadores da solução do enigma pelas 

cargas fatoriais altas, o que mantém sua característica de operação concreta, 

explicando muito bem a correlação entre elas. Por outro lado, ele se refere a 

um conjunto de estruturas mentais do operatório concreto responsáveis pelo 

estabelecimento  de  propriedades  e  relações que  podem  ser  abstraídas 

empiricamente do objeto do subteste 5 – Cubo de Encaixe.

Já  o  fator  2,  o  outro  fator  também determinante  para  a  solução  do 

subteste,  reuniu  três  variáveis  (comparação,  transitividade e  reversibilidade, 

veja a seguir, a tabela 11 e o gráfico 6), que se relacionam positivamente com 

o fator,  ou seja,  estruturam e possuem o mesmo comportamento esperado. 

Estas variáveis no fator reforçam a solução do enigma, apontando a existência 

dos esquemas presentes no estádio do desenvolvimento concreto referindo-se 

à  discriminação dos atributos presentes no conceito que o sujeito tem do 

objeto, bem com a convergência dos esquemas para a solução do enigma.

Gráfico 6: Distribuição das cargas fatoriais – Subteste 5: Cubo de encaixe.
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Tabela 11 – Matriz de Componente com rotação(a) – Subteste 5.

Subteste Componentes e cargas fatoriais
1 2

jogo_5_c1- Cubo de encaixe se puder - comparação  ,763
jogo_5_c2 - Cubo de encaixe se puder - associação ,824  
jogo_5_c3 - Cubo de encaixe se puder - combinação ,927  
jogo_5_c4 - Cubo de encaixe se puder - conservação ,844  
jogo_5_c5 - Cubo de encaixe se puder - correspondência ,886  
jogo_5_c6 -  Cubo de encaixe se puder - inclusão ,901  
jogo_5_c7 -  Cubo de encaixe se puder - reversibilidade  ,609
jogo_5_c8 - Cubo de encaixe se puder - sequência ,927  
jogo_5_c9 - Cubo de encaixe se puder - simetria ,703  
jogo_5_c10 - Cubo de encaixe se puder - transitividade  ,883
Extraction Method: Principal Component Analysis. -  Rotation Method: Equamax with Kaiser 
Normalization.
a  Rotation converged in 3 iterations.
Dados da Pesquisa: 2010/2011.

No entendimento das variáveis no  fator 1 se percebe a relação entre 

elas  quando  o  sujeito  opera  as  estruturas  características  das  operações 

concretas: associação,  combinação,  correspondência,  simetria,  conservação e 

sequência, necessárias  à  solução  do  enigma  contido  no  subteste.  O 

encadeamento dos esquemas define a operação de associar as peças pelas 

figuras que representam para arranjá-las e/ou permutá-las em novos sólidos 

com novos volumes, demonstrando reconhecê-los, com novos lados, arestas, 

formas e respectivas dimensões.

Essas ações concretas permitem ao sujeito  combinar e corresponder 
peças  superpondo-as pelas  faces  (lado  a  lado),  peça  a  peça  (sólidos  e 

volumes)  e  tamanhos  (comprimento  dos  lados,  áreas  e  formas),  formando 

novos objetos, mas conservando as propriedades característica do objeto. A 

realização  dessas  sequências de  operações  possibilita  ao  sujeito,  ao 

estabelecer  pelo  menos  uma  repetição,  estabelecer  simetrias (rotação e 

translação das peças) para verificar a forma original (conceito estruturado de 

cubo) contida no jogo, o que pode encaminhar a convergências dos processos 

envolvidos e redundar na realização do enigma, objetivo do jogo.

Com  relação  ao  entendimento  dos  comportamentos  no  fator  2,  se 

percebe que na solução do enigma contido no subteste, também aponta para a 
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existência  de  uma  relação  entre  as  estruturas  mentais  que  possibilitam os 

comportamentos: comparação, transitividade e reversibilidade, significando que 

o sujeito só consegue operar o conceito presente na cognição se realizar o 

enigma pelo menos uma vez (reversibilidade: voltar a compor as peças para a 

formação do cubo de encaixe) se compreender as características, propriedades 

e  relações  (comprimentos,  tamanhos,  formas,  peças,  lados,  encaixes)  ao 

colocar as peças lado a lado, comparando-as.

Testando-se  a  existência  de  relação  linear  entre  os  dois  fatores, 

tomando-se o  fator 1 como variável independente e o  fator 2 como variável 

dependente verificou-se que eles se relacionam linearmente e que a função 

linear de regressão apresenta o coeficiente b e a constante c significativos para 

p < 0.001. O mesmo não se verifica quando se toma o fator 2 como variável 

independente e o fator 1 como variável dependente. Veja a figura 18 abaixo.

Figura 18: Relação entre os Fatores 1 e 2 presentes no Jogo 5.

Na solução do  subteste 6 –  Quadrado Mágico Soma –envolveu  11 
construtos a seguir enumerados:

1. Comparação (comprimentos, tamanhos, formas, peças, lados, encaixes, 

numerais).

2. Associação (associar as peças pelos numerais que representam e pela 

posição de cada uma).

3. Combinação (arranjo e/ou permuta de peças/numerais).

4. Conservação (comprimento; área; quantidade de peças; massa; volume, 

numerais).
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5. Correspondência (face a face; peça a peça; lado a lado).

6. Inclusão (incluir peças na estrutura – caixa – de realização do enigma 

(figura, volume, numerais, sequência ou série).

7. Sequência  (realizar  os  movimentos  para  conseguir  pelo  menos  uma 

construção).

8. Seriação (justapor as peças em ordem crescente ou decrescente).

9. Simetria (rotação e translação horizontal e/ou vertical).

10. Transitividade (justapor ou sobrepor peças em ordem ou comparando 

tamanho e lugar – numerais).

11. Reversibilidade (realizar o enigma pelo menos uma vez).

Após a aplicação do TRC e posterior análise fatorial foram extraídos dois 

fatores com valores próprios iguais ou acima de 1 (eingenvalues). O primeiro 

fator  1 explicando  72,22% da  variância  total  (variáveis  comparação, 

associação,  combinação,  conservação,  correspondência,  inclusão, 

sequência e simetria) e segundo fator 2 representando 12,65% da variância 

total  (relacionado  às  variáveis:  seriação,  transitividade e  reversibilidade), 

todas as características do estádio Operatório Concreto do Desenvolvimento 

Mental. Observar o gráfico 7 e a tabela 12.

Entretanto, observou-se que os comportamentos se apresentam em um 

único  fator,  podendo-se  considerar  que  para  a  solução  do  enigma,  as  11 
estruturas mentais do período concreto necessárias à solução do enigma se 

encontram numa única sequência.
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Gráfico 7: Distribuição das cargas fatoriais – Subteste 6: Quadrado mágico da soma.

Tabela 12 – Matriz de Componente com rotação(a) – Subteste 6.

 Subteste Componente 1
jogo_6_c1 - Quadrado mágico da soma - comparação ,934
jogo_6_c2 - Quadrado mágico da soma - associação ,833
jogo_6_c3 - Quadrado mágico da soma - combinação ,934
jogo_6_c4 - Quadrado mágico da soma - conservação ,899
jogo_6_c5 - Quadrado mágico da soma - correspondência ,934
jogo_6_c6 - Quadrado mágico da soma - inclusão ,834
jogo_6_c7 - Quadrado mágico da soma - reversibilidade ,768
jogo_6_c8 - Quadrado mágico da soma - sequência ,884
jogo_6_c9 - Quadrado mágico da soma - seriação ,764
jogo_6_c10 - Quadrado mágico da soma - simetria ,899
jogo_6_c11 - Quadrado mágico da soma - transitividade ,606

Extraction Method: Principal Component Analysis. - a 1 components extrated.
Dados da Pesquisa: 2010/2011.

Essa configuração analítica proporciona a verificabilidade de associação 

entre variáveis, em outras estruturas, em nível de relação ou correspondência 

existente entre dois fatores, conforme ensinam Pasquali (2001) e Thompson 

(2004). Na verdade, a variável transitividade no fator 1 se sustenta no nível de 

relação que ela mantém com os demais comportamentos, pois a solução do 

enigma proposto pelo subteste 6 – Quadrado Mágico Soma necessariamente 

implica  na  habilidade  de  efetivar  a  transitividade  tendo  em vista  que  esse 
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esquema  mental  decorre  do  conjunto  de  operações  concretas  que  a 

fundamentam.

Em outras palavras, o sujeito para atingir a solução é necessário operar 

as estruturas expressas no subteste 6 – Quadrado Mágico Soma, obtendo a 

somatória dos valores postos nas quadrículas horizontais, verticais e diagonais, 

de forma que o resultado seja sempre o valor 15 em todos os sentidos. Assim, 

ao encontrar as sequências corretas dos numerais em ordens específicas ao 

menos uma vez (que é a reversibilidade), ao distribuir as peças numeradas 1 a 

15 nas  respectivas  quadrículas,  formando  um  do  quadrado  de  3X3, 

necessariamente haverá a comparação dos comprimentos, tamanhos, formas, 

peças  numeradas,  lados  e  encaixes.  A  compreensão  das  características, 

propriedades e relações (valores em cada espaço ou casa,  correspondendo, 

em  cada  quadrinho,  às  sequências corretas,  propriedades  da  adição  e 

subtração,  encaixes;  comprimentos,  tamanhos,  formas,  peças,  lados, 

encaixes);  colocação das peças lado a lado, comparando-as e  associar as 

peças pelos valores parciais, em subtotal para em seguida subtraí-lo de  15; 

efetuar  arrumações  dos  numerais  somando-os  para  encontrar  o  valor  15; 

realizar  novos  arranjos e  permutas  de  numerais  em  outras  quadrículas 

(posições: linha e coluna), possibilitando novas sequências e séries com novas 

posições,  demonstrando  reconhecê-las,  sempre  mantendo  o  tamanho  dos 

lados, formas e respectivos somatórios.

Essas ações concretas permitem ao sujeito  combinar e corresponder 
peças  superpondo-as pelas faces (lado a lado),  peça a peça (numerais)  e 

tamanhos  (comprimento  dos  lados  e  áreas),  formando  novos  objetos,  mas 

conservando as  propriedades  característica  do  objeto.  Por  outro  lado,  a 

realização  dessas  sequências de  operações  possibilita  ao  sujeito, 

concretizando pelo  menos  uma  repetição,  estabelecer  simetrias (rotação e 

translação das peças) para verificar a forma original (conceito estruturado de 

pirâmide)  contida  no  jogo,  o  que  pode  encaminhar  a  convergências  dos 

processos envolvidos e redundar na realização do enigma, objetivo do jogo.

Com relação ao entendimento da carga fatorial exposta pelo fator único 
se percebe, pois, que na solução do enigma contido no subteste, também há 
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afinidades que apontam a existência de correlações da estrutura seriação cujo 

valor, embora relativamente baixo (0,348), permite perceber sua relação com 

as estruturas mentais, corroborando para a solução do enigma. Isso significa 

que o sujeito só consegue operar o conceito de quantidade por meio da adição 

e  subtração  se,  compreendendo  as  características,  propriedades,  termos  e 

relações, valor relativo e absoluto do número versus posição (linha e coluna), 

comprimentos, tamanhos, formas, peças, lados, encaixes ao colocar as peças 

lado a lado, por comparação, que se constitui a condição de realizar o enigma 

pelo menos uma vez (reversibilidade que é compor as peças nos respectivos 

lugares para a formação da sequências e séries, cuja soma total é sempre 15).

Dessa forma, o fator único, com variáveis expressando cargas fatoriais 

altas, mantém sua característica de operação concreta, explicando muito bem 

a relação entre elas. Por outro lado, ele se refere a um conjunto de estruturas 

mentais  do  operatório  concreto  responsáveis  pela  discriminação  dos 
atributos, pelo estabelecimento de propriedades e relações que podem ser 

abstraídas empiricamente do objeto do subteste 6 – Quadrado Mágico Soma 
e  presentes  no  conceito  que  o  sujeito  tem  do  objeto  e  que  favorecem  à 

convergência dos esquemas mentais para a solução do enigma.

4.4 Análise e validação dos Itens de Comportamento Lúdico do TRC

Utilizou-se a Escala de Observação do Comportamento Lúdico de Van 

der Kooij (1977) na observação de como os sujeitos na amostra manipularam 

os jogos em cada subteste, o que permitiu averiguar o tipo de comportamento 

na  operação  do  brinquedo,  o  envolvimento,  a  exploração  do  material  nas 

arrumações, permutas e construções com os diferentes materiais, identificando 

o tipo de atividade e a qualidade lúdica desempenhada com o brinquedo.

Para definir as categorias de observação do comportamento lúdico na 

elaboração do Teste de Raciocínio Concreto (TRC) foram introduzidas algumas 

adaptações para servir de base para a decodificação do comportamento lúdico 

dos sujeitos do estudo, o que facilitou o registro do comportamento observado 

capturando-se diretamente da imagem filmada, considerando-se o contexto em 

que cada comportamento se desenvolvia.
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Com a aplicação do teste, os resultados obtidos na amostra indicaram 

coeficiente de precisão 0,98 (alfa de Cronbach)∗,  erro padrão de medida 
igual a 0,68, correspondendo a 1,2% da amplitude total do escore no teste; e 

coeficiente de sensibilidade γ = 6,66, ou seja, há uma chance de 99,4% do 

escore obtido no  TRC apresentar erro de medida inferior ao  erro padrão da 
medida.

Assim, no estudo do comportamento lúdico dos sujeitos ao manipularem 

os  jogos  (subtestes),  inicialmente,  procedeu-se  à  análise  exploratória  pelo 

método  dos  componentes  principais  com  rotação  ortogonal  equamax 
envolvendo  os  nove itens  presentes  nos  seis subtestes,  obtendo-se  como 

resultado  a  extração,  após  a  rotação,  de  10 fatores  com  valor  próprio 

(“eigenvalue”)  maior  que  1,  explicando  78,8% da variância  total.  O primeiro 

fator explica 44,4% da variância total e 56,3% da variância explicada.

Por  outro  lado,  optou-se  por  não  fazer  uma  análise  semântica  da 

configuração  das  cargas  fatoriais  dos  fatores  do  comportamento  lúdico  no 

Teste  de  Raciocínio  Concreto (TRC)  como  um  todo,  examinou-se, 

individualmente, o comportamento das variáveis em cada subteste. Apresenta-

se,  a  seguir,  o  resumo  da  precisão  na  aplicação  da  escala  para  cada 

brinquedo, cujos indicadores são apresentados no tabela 13 a seguir.

Tabela 13 – Síntese dos Coeficientes de precisão, dos erros-padrão, percentagem do 
erro padrão em relação à amplitude do escore total do escore do conjunto de 

Comportamentos Lúdicos no TRC

Dados da Pesquisa – 2010/2011.

Na  solução  do  subteste  1 –  Pirâmide  maciça –  envolvendo  nove 
construtos com a respectiva descrição dos comportamentos esperados:

1. Atividade lúdica (brinca ou manipula as peças).

  Este coeficiente  α (alfa de Cronbach) calculado com os escores normalizados dos itens 
apresentou valor 0,97.

SUBTESTE Coeficiente 
de Precisão)

Erro padrão 
da medida

Porcentagem do erro em relação 
à amplitude total do escore (%)

1. Pirâmide Maciça 0,88 0,27 3,00
2. Jogo do T 0,92 0,26 2,90
3. Quadrado das Cinco Peças 0,90 0,31 3,50
4. Cubo Egípcio da Soma 0,90 0,36 4,00
5. Cubo de Encaixe 0,89 0,32 3,60
6. Quadrado Mágico da Soma 0,92 0,27 3,00
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2. Movimento de repetição (repete os mesmos movimentos pelo menos 

duas vezes)

3. Movimento de exploração (apalpa, compara peças, aponta, sobrepõe).

4. Movimento de experimentação (varia as posições).

5. Agrupamento justaposto (faz simetrias).

6. Movimento de identificação (compara as peças, identificando: lados, 

figuras e/ou sólidos presentes).

7. Movimento de direção (gira as peças em rotação e/ou translação à 

direita, à esquerda, para cima e para baixo)

8. Construção de sólidos variados.

9. Movimento de realização (realiza o enigma proposto pelo menos de 

uma forma).

A  Análise  Fatorial  realizada  na  matriz  de  comportamento  do  jogo  1 
apresentou três fatores com valor próprio maior que 1, explicando 78,20% da 

variância total. Após a rotação dos eixos, a análise semântica dos itens levou, 

com carga fatorial igual ou maior que 0,300 nos três fatores, à opção por uma 

estrutura fatorial constituída por dois fatores relacionados com as operações 

concretas de realizar:  atividade lúdica,  movimentos de repetição,  movimentos 

de  exploração,  movimentos  de  experimentação,  movimentos  de  direção e 

agrupamentos justapostos – fator 1. Já o fator 2 apresentou as operações de 

movimentos  de  identificação, construções  de  figuras  ou  sólidos  variados e 

movimentos de realização. Observe o gráfico 8 e a tabela 14, a seguir.

O  fator  1 representa  51,61% da  variância  total,  composto  por  seis 
variáveis relacionadas (atividade lúdica, movimentos de repetição, movimentos 

de  exploração,  movimentos  de  experimentação,  movimentos  de  direção e 

agrupamentos justapostos), ficando identificado como um dos indicadores da 

solução  do  enigma.  O  fator  1 possui  variáveis  com  cargas  fatoriais  altas, 

mantendo  a  característica  comportamental  e  explicando  muito  bem  a 

correlação. Por outro lado, ele se refere a um conjunto de comportamentos que 

definem a realização da tarefa, objeto do subteste 1.

Por  outro  lado,  o  fator  2,  explicando  13,70% da  variância  total,  é 

identificado como fator  também determinante para a solução do subteste e 
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composto pelos comportamentos relacionados ao brinquedo (movimentos de 

identificação, construções  de  sólidos  variados e  movimentos  de  realização) 

estruturantes da solução do enigma.

Gráfico 8: Distribuição das cargas fatoriais do comportamento
 – Subteste 1: Pirâmide maciça.

Tabela 14 – Matriz de Componente com rotação(a) – Comportamento. Subteste 1.

Subteste Componentes e cargas fatoriais
1 2

jogo_1_comp_1 - Atividade lúdica ,920  
jogo_1_comp_2 - Movimento de repetição ,678  
jogo_1_comp_3 - Movimento de exploração  ,556
jogo_1_comp_4 - Movimento de experimentação ,744  
jogo_1_comp_5 - Movimento de realização  ,499
jogo_1_comp_6 - Movimento de identificação  ,753
jogo_1_comp_7 - Movimento de direção ,920  
jogo_1_comp_8 - Construção de figuras ou sólidos ,693  
jogo_1_comp_9 - Agrupamento justaposto - simetria ,707  

Extraction Method: Principal Component Analysis. -  Rotation Method: Equamax with Kaiser 
Normalization.
a  Rotation converged in 3 iterations.
Dados da Pesquisa – 2010/2011.
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Testando-se  a  existência  de  relação  linear  entre  os  dois  fatores, 

tomando-se o  fator 1 como variável independente e o  fator 2 como variável 

dependente verificou-se que eles se relacionam linearmente e que a função 

linear de regressão apresenta o coeficiente b e a constante c significativos para 

p <  0,001.  O  mesmo se  verifica  quando  se  toma o  fator  2 como variável 

independente e o  fator 1 como variável dependente, ou seja, os dois fatores 

são interdependentes. Veja a figura 19 abaixo.

Figura 19: Relação entre os Fatores 1 e 2, presentes no comportamento lúdico do 
subteste 1.

Nesse sentido, buscando o entendimento das operações para a solução 

do enigma contidas no  fator 1, se percebe que na solução do subteste há 

correlação entre os construtos com suas respectivas cargas fatoriais: atividade 

lúdica,  movimentos de repetição,  movimentos de exploração,  movimentos de 

experimentação, movimentos de direção e agrupamentos justapostos

Esta ordem de comportamentos define a operação de entender o jogo 1 
como  um  brinquedo  que  suscita  a  presença  da  atitude  lúdica de  brincar 

determinando os  movimentos variados de repetição, em busca da solução 

desejada,  explorando, experimentando e  direcionando  as  posições  das 

peças com movimentos justapostos.

Essas ações concretas permitem ao sujeito combinar e corresponder 
peças superpondo-as pelas faces (lado a lado), peça a peça (figuras/áreas) e 

tamanhos  (comprimento  dos  lados  e  áreas),  formando  novos  objetos,  mas 

conservando as  propriedades  característica  do  objeto.  Por  outro  lado,  a 
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realização dessas sequências de operações possibilita também, concretizando 

pelo menos uma  repetição,  estabelecer  simetrias (rotação e  translação das 

peças) para verificar a forma original (conceito estruturado de pirâmide) contida 

no jogo, o que pode encaminhar a convergências dos processos envolvidos e 

redundar na realização do enigma, objetivo do jogo.

Com relação às operações expostas pelo  fator 2,  se percebe que na 

solução do enigma do subteste, existe uma relação entre os comportamentos 

identificação, construção de sólidos e movimentos de realização. Isso significa 

que o sujeito só consegue operar o conceito se realizar o enigma pelo menos 

uma  vez  (reversibilidade:  voltar  a  compor  as  peças  para  a  formação  da 

pirâmide)  se  identificar as  características,  propriedades  e  relações 

(comprimentos, tamanhos, formas, peças, lados, encaixes) ao colocar as peças 

lado a lado,  construindo novos sólidos, conforme as operações expostas no 

fator 1.

Na solução do subteste 2 – Jogo do T – após a aplicação do TRC e 

posterior Análise Fatorial dos  nove comportamentos envolvidos na pesquisa, 

foi observado que 75,91% da variância são explicadas por dois fatores; o fator 
1 constituído  pelos  comportamentos  de  atividade  lúdica,  movimentos  de 

repetição, movimentos de experimentação, movimentos de direção, construção 

de figuras e agrupamentos justapostos, explica 61,22% da variância total. Este 

se refere ao conjunto de comportamentos que responsáveis pela realização da 
tarefa que puderam ser apreendidos empiricamente do objeto do  subteste – 

Jogo do T. 

Já  fator  2, constituído  pelos  comportamentos  movimentos  de 

exploração,  identificação e  movimentos  de  realização explicam  24,28% da 

variância  total.  Estas  três variáveis  que  neste  fator  se  correlacionam 

positivamente  reforçando  e  favorecem  a  solução  do  enigma,  apontam  a 

existência  dos  respectivos  esquemas  mentais,  presentes  no  estádio  do 

desenvolvimento concreto, referem-se à comportamentos relacionados com 
ao brinquedo necessários à exploração do brinquedo que o sujeito, por meio 

da  comparação,  lhe  possibilite  a  identificação de  atributos,  relações, 
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propriedades  e  termos  para  a  convergências  dos  esquemas e  posterior 

realização do referido enigma. Observe o gráfico 9 e a tabela 15 abaixo.

Gráfico 9: Distribuição das cargas fatoriais do comportamento
– Subteste 2: Jogo do T.

Tabela 15 – Matriz de Componente com rotação(a) – Comportamento. Subteste 2.

Subteste Componentes e cargas fatoriais
1 2

jogo_2_comp_1 - Atividade lúdica ,987  
jogo_2_comp_2 - Movimento de repetição ,987  
jogo_2_comp_3 - Movimento de exploração  ,571
jogo_2_comp_4 - Movimento de experimentação ,987  
jogo_2_comp_5 - Movimento de realização  ,648
jogo_2_comp_6 - Movimento de identificação  ,781
jogo_2_comp_7 - Movimento de direção ,863  
jogo_2_comp_8 - Construção de figuras ou sólidos ,987  
jogo_2_comp_9 - Agrupamento justaposto - simetria ,859  

Extraction Method: Principal Component Analysis. -  Rotation Method: Equamax with Kaiser 
Normalization.
a  Rotation converged in 3 iterations.
Dados da Pesquisa – 2010/2011.
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Realizando-se as  regressões lineares,  tendo o  fator  1 como variável 

independente e o  fator 2 como variável dependente e tendo o  fator 2 como 

variável independente e o  fator 1 como variável dependente observa-se nos 

dois modelos obtidos que o fator 2 como variável independente explica melhor 

a relação entre os dois fatores, uma vez que na função linear obtida tanto o 

coeficiente da variável quanto a constante são significativos, e isto não ocorre 

com a outra  função obtida,  pois  a  constante não é significativa.  Apesar  de 

existir  relação  linear  entre  os  dois  fatores,  o  coeficiente  de  determinação 

ajustado é muito baixo (0,013). Apesar disto, para resolver o enigma, o sujeito 

deve operar as estruturas presentes no  fator 2  para, em seguida, operar as 

estruturas presentes no fator 1. Veja a figura 20 abaixo.

Figura 20: Relação entre os Fatores 1 e 2, presentes no
comportamento lúdico do subteste 2.

A extração de dois fatores, após a Análise Fatorial nos comportamentos 

presentes na solução do subteste 3 – Quadrado das Cinco Peças – mostrou 

o  fator  1 representando  55,46% da  variância  total,  composto  por  seis 
comportamentos  se  relacionando positivamente  e  explicando-os  –  atividade 

lúdica, movimentos de repetição, movimentos de experimentação, movimentos 

de direção,  construção de figuras e  agrupamentos justapostos (veja o gráfico 

10 e a tabela  12).  Percebe-se, neste  fator 1,  variáveis com cargas fatoriais 

altas, mantendo a característica de operações concretas. Nesse sentido, ele se 

refere ao conjunto de comportamentos que se aludem à realização da tarefa, 

objeto do subteste 3.
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Já  o  fator  2 representando  13,99% da  variância  total,  é  identificado 

como o outro  fator  determinante para a solução do subteste e explica  três 
variáveis  (movimentos  de  exploração,  identificação e  movimentos  de 

realização, veja o gráfico  10 e a tabela  16) que se relacionam no fator, pois 

estruturam  e  possuem  a  mesma  intenção  para  o  comportamento  final  de 

solução do jogo. Estas três variáveis favoráveis ao fator reforçam a solução do 

enigma,  apontando  a  existência  dos  respectivos  esquemas  presentes  no 

estádio  do  desenvolvimento  concreto  e  referem-se  à  comportamentos 
relacionados ao brinquedo e necessários à solução do enigma por meio da 

exploração das peças, possibilitando a comparação entre elas, de maneira a 

identificar relações,  propriedades  e  termos  para  a  realização do  referido 

enigma.

Gráfico 10: Distribuição das cargas fatoriais do comportamento
– Subteste 3: Quadrado das cinco peças.
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Tabela 16 – Matriz de Componente com rotação(a) – Comportamento. Subteste 3.

Subteste Componentes e cargas fatoriais
1 2

jogo_3_comp_1 - Atividade lúdica ,907  
jogo_3_comp_2 - Movimento de repetição ,952  
jogo_3_comp_3 - Movimento de exploração  ,508
jogo_3_comp_4 - Movimento de experimentação ,929  
jogo_3_comp_5 - Movimento de realização  ,662
jogo_3_comp_6 - Movimento de identificação  ,796
jogo_3_comp_7 - Movimento de direção ,832  
jogo_3_comp_8 - Construção de figuras ou sólidos ,929  
jogo_3_comp_9 - Agrupamento justaposto - simetria ,756  

Extraction Method: Principal Component Analysis. -  Rotation Method: Equamax with Kaiser 
Normalization.
a  Rotation converged in 3 iterations.
Dados da Pesquisa – 2010/2011.

Os comportamentos componentes do fator 1 e do fator 2 presentes na 

Análise Fatorial definem as operações de associar as peças pelas figuras que 

representam para arranjá-las e/ou permutá-las em figuras com novos formatos 

e áreas, para  combinar e  corresponder peças  superpondo-as pelos lados, 

peça a  peça (figuras/áreas)  e  tamanhos (quantidade de cubinhos em cada 

peça,  comprimento,  lados  e  áreas),  pois  há,  na  sequência,  a  formação  de 

novas  figuras,  conservando,  no  entanto,  as  propriedades  característica  do 

conceito de quadrado ou um retângulo.

Como  consequência  das  ações  concretas  iniciais,  dos  construtos 

agrupados pelo  fator 1, parece haver intenções claras do sujeito em realizar 

essas  sequências de operações, concretizando pelo menos uma  repetição, 

por meios de simetrias (rotação e translação das peças) para verificar a forma 

original (conceito estruturado de quadrado ou retângulo) contida no jogo, o que 

pode encaminhar a convergências dos processos envolvidos e redundar na 

realização do enigma, objetivo do jogo.

De forma idêntica ao ocorrido no  subteste 2 o melhor modelo linear 

entre os dois fatores é quando se toma o fator 1 como variável dependente, 

coeficiente de determinação igual a  0,038. Assim, para resolver o enigma, o 

sujeito deve operar as estruturas presentes no fator 2 para, em seguida, operar 

as estruturas presentes no fator 1. Veja a figura 21 a seguir.
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Figura 21: Relação entre os Fatores 1 e 2, presentes no
comportamento lúdico do subteste 3.

Na solução do subteste 4 – Cubo Egípcio da Soma – supôs envolver 

nove construtos com a respectiva descrição dos comportamentos esperados a 

Análise Fatorial apresentou os resultados que se seguem, deparando-se com a 

extração  de  dois fatores,  mostrando  o  fator  1 envolverem  os  seis 
comportamentos de atividade lúdica, movimentos de repetição, movimentos de 

experimentação,  movimentos  de  direção,  construção  de  sólidos e 

agrupamentos  justapostos.  Já  o  fator  2 apresentou  os  comportamentos 

movimentos  de  exploração,  identificação e  movimentos  de  realização.  As 

cargas  fatoriais  dos  componentes  agrupadas  no  fator  1 e  representando 

55,01% da variância total identificam-no como indicador da solução do enigma 

sugerindo  a  manutenção  de  características  da  operação  concreta  e 

possibilitando a interpretação que explica muito bem a correlação entre elas. 

Por  outro  lado,  ele  se  refere  a  um  conjunto  de  comportamentos  que 

caracterizam  o  estádio  de  desenvolvimento  do  operatório  concreto  se 

relacionando  à  realização do brinquedo,  facilitando a  solução do  enigma, 

objeto do subteste 4 (observar o gráfico 11 e a tabela 17).

Em  relação  ao  fator  2 representando  13,90% da  variância  total  é 

identificado como o outro  fator  determinante para a solução do subteste,  é 

composto  por  três comportamentos  –  movimentos  de  exploração (0,352), 

identificação (0,786)  e  movimentos  de  realização (0,723).  Veja  a  seguir,  o 

gráfico  11 e a tabela  17.  Eles se relacionam com o fator favorecendo suas 

elaborações e  reforçando a  solução do enigma,  apontando a  existência  de 
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ações  presentes  no  estádio  do  desenvolvimento  concreto  referindo-se  aos 

comportamentos relacionados ao brinquedo presentes no conceito que o 

sujeito tem do objeto, se constituindo em indicadores de convergências dos 
esquemas para a solução do enigma.

Gráfico 11: Distribuição das cargas fatoriais do comportamento
– Subteste 4: Cubo egípcio.

Tabela 17 – Matriz de Componente com rotação(a) – Comportamento. Subteste 4.

Subteste Componentes e cargas fatoriais
1 2

jogo_4_comp_1 - Atividade lúdica ,985  
jogo_4_comp_2 - Movimento de repetição ,985  
jogo_4_comp_3 - Movimento de exploração ,500  
jogo_4_comp_4 - Movimento de experimentação ,985  
jogo_4_comp_5 - Movimento de realização  ,723
jogo_4_comp_6 - Movimento de identificação  ,786
jogo_4_comp_7 - Movimento de direção ,887  
jogo_4_comp_8 - Construção de figuras ou sólidos ,247 ,203
jogo_4_comp_9 - Agrupamento justaposto - simetria ,931  
Extraction Method: Principal Component Analysis. - Rotation Method: Equamax with Kaiser 
Normalization.
a  Rotation converged in 3 iterations.
Dados da Pesquisa – 2010/2011.

Buscando o entendimento das cargas fatoriais exposta pelos fatores 1 e 

2, se percebe que os comportamentos presentes definindo uma sequência de 
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ações que traduz a operação inicial de  associar as peças pelos sólidos que 

representam para arranjando-as e/ou permutando-as em novos sólidos com 

novos  volumes  e  formas,  demonstrando  reconhecê-los,  com  novos  lados, 

formas e respectivos tamanhos e outras características. Tais ações concretas 

permitem ao sujeito  combinar e  corresponder peças  superpondo-as pelas 

faces (lado a lado), peça a peça (volumes) levando em conta o comprimento 

das arestas, faces, lados e áreas, formando novos objetos, mas conservando 
as propriedades característica do conceito de cubo. Por outro lado, a realização 

dessas  sequências de  operações  possibilita  ao  sujeito,  concretizando  pelo 

menos uma repetição, estabelecer simetrias (rotação e translação das peças) 

para  verificar  a  forma original  (conceito  estruturado de pirâmide contido  no 

jogo), semelhanças e congruências, podendo encaminhar a convergências dos 

processos envolvidos e redundar na realização do enigma, objetivo do jogo.

A existência de relação entre os comportamentos explorar,  identificar e 

realizar, durante o processo de elaboração da solução do enigma do subteste, 

possibilita  ao  sujeito  conseguir  operar  o  conceito  de  cubo  se  realizar  a 

convergência dos comportamentos anteriores. Sua culminância tem início na 

percepção  e  compreensão  dos  atributos,  características,  propriedades  e 

relações (comprimentos, tamanhos, formas, peças, volumes, lados, encaixes 

etc.) ao colocar as peças lado a lado,  comparando-as de forma a realizar o 

enigma pelo menos uma vez (reversibilidade,  ou seja,  voltar  a  compor as 

peças para a formação do cubo presente na cognição e proposta pelo enigma).

Confirmando o exposto, observou-se que os dois fatores se relacionam 

linearmente  com  o  coeficiente  de  correlação  0,192 e  coeficiente  de 

determinação 0,037, ou seja, a variação de um fator é explicada por 3,70% da 

variação do outro (e vice-versa). Veja a figura 22 a seguir.
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Figura 22: Relação entre os Fatores 1 e 2, presentes no
comportamento lúdico do subteste 4.

Em referência à solução do subteste 5 – Cubo de Encaixe, na Análise 

Fatorial  realizada após a  aplicação  do brinquedo  os  nove comportamentos 

foram agrupadas em  dois fatores relacionados com as operações concretas 

com  o  fator  1 (53,08%)  e  o  fator  2 (13,47%) representando  66,55% da 

variância total da variância total.

A  compreensão  analítica  do  fator  1, composto  por  seis variáveis 

comportamentais  relacionadas  atividade  lúdica,  movimentos  de  repetição, 

movimentos de experimentação, movimentos de direção, construção de figuras 

ou sólidos e  agrupamentos justapostos, identifica-o como um dos indicadores 

da solução do enigma pelas cargas fatoriais altas e mantém a característica de 

operação concreta, explicando muito bem a correlação entre elas ao se referir 

a  comportamentos relacionados ao brinquedo. Por outro lado, ele alude a 

um conjunto de estruturas mentais do operatório concreto responsáveis pela 

discriminação dos atributos, estabelecimento de propriedades e relações 
que podem ser abstraídas empiricamente do objeto do subteste. Veja o gráfico 

12 e a tabela 18 abaixo.

Já  o  fator  2,  o  outro  fator  também determinante  para  a  solução  do 

subteste,  reuniu  três  comportamentos  (movimentos  de  exploração, 

identificação e  movimentos de realização,  representados no gráfico  12 e na 

tabela  18 abaixo),  que se  relacionam com o fator,  ou seja,  estruturam a o 

comportamento  lúdico  final  esperado,  ao  reforçarem no fator,  a  solução do 
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enigma.  Com  estas  ações,  se  percebe  na  manipulação  do  brinquedo,  a 

existência dos esquemas presentes no estádio do desenvolvimento concreto 

relacionados ao brinquedo e  presentes no conceito  que o sujeito  tem do 

objeto,  favorecendo  à  convergência  dos  esquemas para  a  solução  do 

enigma.

Gráfico 12: Distribuição das cargas fatoriais do comportamento
– Subteste 5: Cubo de encaixe.

Tabela 18 – Matriz de Componente com rotação(a) – Comportamento. Subteste 5.

Subteste Componentes e cargas fatoriais
1 2

jogo_5_comp_1 - Atividade lúdica ,935  
jogo_5_comp_2 - Movimento de repetição ,806  
jogo_5_comp_3 - Movimento de exploração  ,586
jogo_5_comp_4 - Movimento de experimentação ,812  
jogo_5_comp_5 - Movimento de realização  ,520
jogo_5_comp_6 - Movimento de identificação  ,820
jogo_5_comp_7 - Movimento de direção ,935  
jogo_5_comp_8 - Construção de figuras ou sólidos ,903  
jogo_5_comp_9 - Agrupamento justaposto - simetria ,792  
Extraction Method: Principal Component Analysis. -  Rotation Method: Equamax with Kaiser 
Normalization.
a  Rotation converged in 3 iterations.
Dados da Pesquisa – 2010/2011.
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No  entendimento  das  sequências  dos  comportamentos  presentes  no 

fator 1 e fator 2, as relações entre eles são percebidas quando o sujeito opera 

as  estruturas  características  das  operações  concretas:  associação, 

combinação, correspondência, simetria, conservação e sequência, necessárias 

à solução do enigma contido no subteste. O encadeamento desses esquemas 

define a operação de associar as peças pelas figuras que representam para 

arranjá-las  e/ou  permutá-las  em  novos  sólidos  com  novos  volumes, 

demonstrando reconhecê-los, com novos lados, arestas, formas e respectivas 

dimensões;  combinar e  corresponder peças  superpondo-as pelas  faces 

(lado a lado), peça a peça (sólidos e volumes) e tamanhos (comprimento dos 

lados,  áreas  e  formas),  formando  novos  objetos,  mas  conservando as 

propriedades característica do objeto.

Assim, a realização das operações descritas possibilita  sequências de 

repetição das ações, propiciando estabelecer  simetrias (rotação e  translação 

das  peças)  para  verificar  a  forma  original  (conceito  estruturado  de  cubo) 

contida  no  jogo,  facilitando  a  convergências  dos  processos  envolvidos  e 

redundar na realização do enigma, objetivo do jogo. Nesse sentido, a solução 

do  enigma contido  no  subteste,  também aponta  para  a  existência  de  uma 

relação  entre  as  estruturas  mentais  que  possibilitam  os  comportamentos: 

comparação,  transitividade e  reversibilidade,  significando  que  o  sujeito  só 

consegue operar o conceito presente na cognição se  realizar o enigma pelo 

menos uma vez (reversibilidade: voltar a compor as peças para a formação do 

cubo de encaixe) mostrando compreender os atributos, as características, as 

propriedades  e  relações  (comprimentos,  tamanhos,  formas,  peças,  lados, 

encaixes) ao colocar as peças lado a lado, comparando-as.

Confirmando o exposto, observou-se que os dois fatores se relacionam 

linearmente  com  o  coeficiente  de  correlação  0,198 e  coeficiente  de 

determinação 0,037, ou seja, a variação de um fator é explicada por 3,70% da 

variação do outro (e vice-versa). Veja a figura 23 a seguir.
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Figura 23: Relação entre os Fatores 1 e 2, presentes no
comportamento lúdico do subteste 5.

Considerou-se o brinquedo  Quadrado Mágico Soma –  subteste 6 o 

mais completo dos jogos educativos que compuseram o TRC em estudo por 

apresentar as possíveis estruturas mentais elaboradas pelo sujeito durante o 

Estádio do Operatório Concreto, das mais simples às mais complexas.

Na  Análise  Fatorial  dos  comportamentos  presentes  na  solução  do 

subteste 6 –  Quadrado Mágico Soma foi extraído dois fatores com valores 

próprios iguais ou acima de  1 (eingenvalues). O primeiro  fator 1 explicando 

60,98% da  variância  total  (atividade  lúdica,  movimentos  de  repetição, 

movimentos de experimentação, movimentos de direção, construção de figuras 

ou  sólidos e  agrupamentos  justapostos)  e  segundo  fator  2 representando 

11,99% da variância total (relacionado às variáveis: movimentos de exploração, 

identificação e  movimentos  de  realização),  todas  distinguindo  os 

comportamentos lúdicos dos sujeitos ao manipularem um brinquedo de enigma 

característicos do estádio do Operatório Concreto do Desenvolvimento Mental. 

Observe a representação no gráfico 13 e na tabela 19 a seguir.
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Gráfico 13: Distribuição das cargas fatoriais do comportamento
– Subteste 6: Quadrado mágico da soma

Tabela 19 – Matriz de Componente com rotação(a) – Comportamento. Subteste 6.

Subteste Componentes e cargas fatoriais
1 2

jogo_6_comp_1 - Atividade lúdica ,958  
jogo_6_comp_2 - Movimento de repetição ,958  
jogo_6_comp_3 - Movimento de exploração ,774  
jogo_6_comp_4 - Movimento de experimentação ,958  
jogo_6_comp_5 - Movimento de realização  ,678
jogo_6_comp_6 - Movimento de identificação  ,710
jogo_6_comp_7 - Movimento de direção ,935  
jogo_6_comp_8 - Construção de figuras ou sólidos ,749  
jogo_6_comp_9 - Agrupamento justaposto - simetria ,739  
Extraction Method: Principal Component Analysis.  -  Rotation Method: Equamax with Kaiser 
Normalization.
a  Rotation converged in 3 iterations.
Dados da Pesquisa – 2010/2011.

Observou-se  que  os  comportamentos  agrupados  em  dois  fatores 

apresentam sequências que podem ser consideradas lógicas para a solução do 

enigma,  pois  se  percebe  que  os  nove  comportamentos  contribuem  para 
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elaboração das estruturas mentais do período concreto necessárias à solução 

do enigma se apresentam numa única.

A configuração analítica proporciona a verificabilidade de um conjunto de 

comportamentos  que  se  relacionam  por  meio  das  estruturas  mentais  da 

comparação,  associação,  combinação,  conservação,  correspondência, 

sequência,  simetria,  Inclusão,  seriação,  transitividade  e  reversibilidade 

definidas  por  ações  que  proporcionam a  solução  do  enigma proposto  pelo 

subteste 6 – Quadrado Mágico Soma.

A  habilidade  de  realizar  a  solução  do  brinquedo,  necessariamente 

implica  em  reverter  de  uma  situação  original  transitando  pelas  peças 

(numerais) em separado na seguinte sequência até encontrar pelo menos uma 

solução para o enigma:

• manipula as peças (numerais);

• estabelece sequências e ordenações;

• identifica as horizontais (linhas),  as verticais  (colunas) e as diagonais 

(linhas oblíquas);

• determina a direção das linhas, colunas e diagonais;

• associa e identifica valores às peças apresentadas;

• combina valores expressos nas peças;

• arranja e permuta peças e valores para encontrar a somatória correta;

• aplica as propriedades comutativa, distributiva e associativa da Adição 

(Operação Fundamental da Aritmética);

• estabelece novas sequências, a partir da simetria por rotação;

• identifica  os  valores  que  devem ser  postos  no  centro  da  figura,  nos 

cantos e posições intermediárias do quadro de 3X3;

• permuta os valores e as posições em ordem crescente e decrescente, 

de forma linear,  definindo a transitividade das quantidades expressas 

nos numerais  da sequência natural  apresentada {1,  2,  3,  4,  ...  8,  9}, 

tendo em vista que esse esquema mental completa a convergência dos 

esquemas metais para a solução do enigma.

Em outras palavras, o sujeito para atingir a solução é necessário operar 

as estruturas expressas no  Mágico Soma, obtendo a somatória dos valores 
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postos  nas  quadrículas  horizontais,  verticais  e  diagonais,  de  forma  que  o 

resultado seja sempre o valor 15 em todos os sentidos. Assim, ao encontrar as 

sequências corretas dos numerais em ordens específicas ao menos uma vez 

(que  é  a  reversibilidade),  distribuindo  as  peças  numeradas  1 a  15 nas 

respectivas  quadrículas,  formando  o  quadrado  de  3X3,  necessariamente 

haverá  a  comparação dos  comprimentos,  tamanhos,  formas,  peças 

numeradas,  lados  e  encaixes.  A  compreensão  das  características, 

propriedades e relações (valores em cada espaço ou casa,  correspondendo 

em  cada  quadrinho,  as  sequências corretas,  propriedades  da  adição  e 

subtração,  encaixes  etc.;  comprimentos,  tamanhos,  formas,  peças,  lados, 

encaixes);  colocação das peças lado a lado, comparando-as e  associar as 

peças pelos valores parciais, em subtotal para em seguida subtraí-lo de  15; 

efetuar  arrumações  dos  numerais  somando-os  para  encontrar  o  valor  15; 

realizar  novos  arranjos e  permutas  de  numerais  em  outras  quadrículas 

(posições: linha e coluna), possibilitando novas sequências e séries com novas 

posições,  demonstrando  reconhecê-las,  sempre  mantendo  o  tamanho  dos 

lados, formas e respectivos somatórios.

Essas ações concretas permitem ao sujeito  combinar e  corresponder 

peças  superpondo-as pelas faces (lado a lado),  peça a peça (numerais)  e 

tamanhos  (comprimento  dos  lados  e  áreas),  formando  novos  objetos,  mas 

conservando as  propriedades  característica  do  objeto.  Por  outro  lado,  a 

realização  dessas  sequências de  operações  possibilita  ao  sujeito, 

concretizando  pelo  menos  uma  repetição,  estabelecer  simetrias  (rotação e 

translação das peças) para verificar a forma original (conceito estruturado de 

pirâmide)  contida  no  jogo,  o  que  pode  encaminhar  a  convergências  dos 

processos envolvidos e redundar na realização do enigma, objetivo do jogo, 

conforme foi explicado na análise semântica das estruturas mentais.

Com relação ao entendimento da carga fatorial exposta pelo fator 1 se 

percebe, pois, que na solução do enigma contido no subteste, há afinidades 

que  apontam  a  existência  de  correlações  dos  respectivos  componentes 

permitindo apreender sua relação com os comportamentos  relacionados ao 
brinquedo por seus atributos, corroborando para a solução do enigma. Isso 
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significa que o sujeito só consegue operar o conceito de quantidade por meio 

da adição e subtração se,  compreendendo as características,  propriedades, 

termos e relações, valor relativo e absoluto do número versus posição (linha e 

coluna), comprimentos, tamanhos, formas, peças, lados, encaixes ao colocar 

as peças lado a lado etc.,  por  comparação, que se constitui a condição de 

realizar  o  enigma  pelo  menos  uma  vez  (reversibilidade que  é  compor  as 

peças nos respectivos lugares para a formação da sequências e séries, cuja 

soma total é sempre 15).

Dessa  forma,  com  os  comportamentos  expressos  em  fatores  com 

valores  dentro  tolerância,  mantém sua  característica  de  operação concreta, 

explicando muito bem a relação entre elas, além de referenciar a um conjunto 

de  comportamentos  relacionados  à realização  da  tarefa, propiciando  a 

elaboração  das  estruturas  mentais  do  Estádio  Operatório  Concreto, 

responsáveis  pela discriminação dos atributos,  pelo  estabelecimento de 
propriedades e relações e  convergência dos esquemas mentais para a 

solução  do  enigma  abstraídas  empiricamente  do  objeto  do  subteste  6 – 

Quadrado Mágico Soma e presentes no conceito que o sujeito tem do objeto.

De forma idêntica ao ocorrido no  subteste 2 o melhor modelo linear 

entre os dois fatores é quando se toma o  fator 1 como variável dependente, 

com coeficiente de determinação ajustado igual a 0.090 ou seja, a variação do 

fator 1 é explicada por  9,00% da variação do fator 2. Assim, para resolver o 

enigma, o sujeito  deve operar  as estruturas presentes no  fator  2  para,  em 

seguida, operar as estruturas presentes no fator 1. Veja a figura 24 abaixo.
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Figura 24: Relação entre os Fatores 1 e 2, presentes no
comportamento lúdico do subteste 6.

4.5 Dificuldade do Teste de Raciocínio Concreto (TRC)
Para a percepção do nível de dificuldade pelos sujeitos na realização do 

Teste de Raciocínio Concreto (TRC) realizou-se a Regressão Linear das 60 
estruturas mentais presentes no teste e abrangidas na solução dos respectivos 

enigmas de cada jogo. Nesse sentido, tomaram-se como variável independente 

todas as 60 estruturas cognitivas envolvidas e como variável dependente, o 

número de realizações dos sujeitos nos jogos. Obteve-se um  modelo final 
aparecendo  a  reversibilidade presente  nos  subtestes 1,  2,  3,  4 e  5,  a 

inclusão no subteste 2 e a associação no subteste 1. Isso significa que na 

realização desses subtestes estas estruturas mentais integram as demais, o 

que  procede,  haja  vista  a  reversibilidade,  em  cinco jogos,  implica  na 

realização do enigma. Por outro lado, a inclusão (incluir peças na estrutura – 

caixa, cercadura imaginária ou não – de realização do enigma (figura, volume,  

sequência  ou  série)  implica  um  degrau  cognitivo  abaixo  da  realização  do 

enigma. Em relação à associação (associar as peças pelos volumes/encaixes 

que representam), presente no  subteste 2, determina que a percepção viso-

motora do conceito do Jogo do T inclua as estruturas mentais anteriores, para 

que  a  solução  se  concretize  mediante  a  associação  das  peças  em 

determinadas posições que vão definir a construção da figura de um T.

Outro aspecto relevante discriminado pela Regressão Linear se refere 

ao fato de que, a partir da análise, o Subteste 6 ficou fora do modelo por não 

aparecer nenhuma estrutura cognitiva determinante. Isso se explica em razão 
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do  Jogo 6 se constituir  em um brinquedo completo necessitando, para sua 

solução, todas as estruturas mentais propostas neste estudo, à realização do 

enigma. Por outro lado, indica, também, o Estádio do Desenvolvimento Mental 

do Operatório Concreto, nos sujeitos da amostra, não está completado, isto é, 

fechado,  não  ocorrendo,  portanto,  a  convergência  dos  esquemas  para  a 

solução do enigma.

Dessa forma,  a  análise  da  Regressão Linear  aponta  que a  estrutura 

mental  reversibilidade apresentou  nesses  jogos  os  maiores  valores  no 

coeficiente  β (constante do modelo igual  a  0).  Por  outro  lado,  as variáveis 

(estruturas mentais) apresentam o coeficiente de correlação múltipla (R) 0,953 
e  o  coeficiente  de  determinação  múltipla  ajustado  (R2

aj)  igual  a  0,908, 

significando que  90,8% da variação da variável dependente é explicada pela 

variação nas sete estruturas que permaneceram no modelo final. Veja a tabela 

20 abaixo.

Tabela 20 – Síntese dos Coeficientes de correlação múltipla (R e Raj
2) e estruturas 

mentais presente no modelo final do TRC

SUBTESTE Estrutura mental presente no modelo final
1. Pirâmide Maciça Reversibilidade - Associação
2. Jogo do T Reversibilidade - Inclusão
3. Quadrado das Cinco Peças Reversibilidade
4. Cubo Egípcio da Soma Reversibilidade
5. Cubo de Encaixe Reversibilidade
6. Quadrado Mágico da Soma -

Dados da Pesquisa – 2010/2011.

Examinando-se  na  Regressão  Linear,  para  cada  jogo  do  subteste, 

apresenta-se a tabela 20, a seguir, o resumo das estruturas mentais por ordem 

de  entrada  no  modelo  final  e  os  respectivos  valores  dos  coeficientes  de 

correlação múltipla (R e Raj
2) de cada subteste:

Tabela 21 – Síntese dos Coeficientes de Correlação e Determinação Múltipla (R e R2) e 
estruturas mentais, por ordem de entrada no modelo final, presentes no TRC
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SUBTESTE Estrutura mental presente no 
modelo final

Coeficiente 
de Correlação 

Múltipla (R)

Coeficiente de 
Determinação 
Múltipla (Raj

2)
1. Pirâmide Maciça Reversibilidade; sequência; inclusão, 

comparação e seriação.
0,963 0,926

2. Jogo do T Reversibilidade; sequência; 
associação e comparação.

0,967 0,935

3. Quadrado das Cinco Peças Reversibilidade; conservação; 
combinação associação e seriação.

0,974 0,949

4. Cubo Egípcio da Soma Reversibilidade; sequência; 
combinação e correspondência.

0,994 0,989

5. Cubo de Encaixe Reversibilidade. 0,978 0,957
6. Quadrado Mágico da Soma Transitividade. 0,163 0,025

Dados da Pesquisa – 2010/2011.

4.6 Relação entre Dificuldade dos sujeitos e número de realizações no 
Teste por jogo

Relacionando-se a dificuldade avaliada pelos sujeitos com a realização 

de  cada  subteste,  utilizando-se  o  teste  qui-quadrado  ( 2א )  (teste  exato) 

observou-se em todos eles uma relação altamente significativa entre as duas 

variáveis nos seis subtestes (p < 0,01).

4.7 Nível de Agradabilidade

Relacionando-se  a  dificuldade  avaliada  pelos  sujeitos  com  a 

agradabilidade  de  cada  subteste,  utilizando-se  o  teste  qui-quadrado  ( 2א ) 

(teste exato) observou-se em todos eles uma relação altamente significativa 

entre as duas variáveis nos seis subtestes (p < 0,01).

4.8 Elaboração das Normas Percentílicas

Anastasi  (1988)  ensina  que  as  normas  para  a  interpretação  dos 

resultados  em  testes  psicológicos  cognitivos  têm  merecido  destaque  nos 

trabalhos  e  pesquisas  de  construção  e  adaptação  de  instrumentos  de 

avaliação.

Por outro lado, conforme Freeman (1962), Richardson e colaboradores 

(1985)  e  Anastasi,  1988),  as  normas  elaboradas  permitem  ultrapassar  as 

informações limitadas que os escores brutos obtidos no Teste de Raciocínio 
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Concreto (TRC),  expressos  pelo  número  de  realizações  dos  enigmas 

propostos  e  contendo  as  estruturas  mentais  características  do  Operatório 

Concreto, possam fornecer.

Há de se considerar, ainda, que a perspectiva da avaliação psicológica é 

valorizar  os  níveis  de  realização  atingidos  pelo  conjunto  da  população, 

estimados  através  da  amostra,  do  grupo  populacional  especifico  ou  de 

determinado sujeito em situação de avaliação psicodiagnóstica. Nesse sentido, 

como  escreve  Erthal  (1987),  os  resultados  de  cada  indivíduo  podem  ser 

comparados  com o  restante  dos  membros  do  seu  grupo  especifico  ou  em 

relação à sua realização em outros diferentes testes.

Parece lógico que se deve considerar a proximidade ou desvio existente 

entre o resultado obtido pelo sujeito e a realização de seu grupo de origem, no 

caso a amostra. Levando em conta que, numa distribuição normal segundo as 

regras  características  da  curva  normal,  cada  unidade  de  desvio-padrão 

corresponde  a  determinada  porcentagem  de  sujeitos,  este  percentual  se 

constitui base para a localização da posição do indivíduo comparada com os 

demais  componentes  do  grupo,  numa  aplicação  ampla  [ROSCOE,  (1975); 

LEVIN (1978); KVANLI (1988)].

Assim,  neste  estudo,  ao  elaborar-se  os  cálculos  pertinentes  para  a 

determinação das normas percentílicas, onde o escore bruto obtido pelo sujeito 

seria convertido em um posto percentílico, indicando a porcentagem de sujeitos 

que obtiverem escores inferiores e superiores a tal, de acordo com Magnusson 

(1975), embora se tenha relacionado o número de realizações dos sujeitos no 

TRC com  as  variáveis  sexo,  idade,  série e  tipo  de  escola,  obtendo-se 

resultados,  em relação ao  sexo e  idade com as mulheres apresentando o 

mesmo desempenho que os homens (F = 0,047;  p = 0,829 e  F = 0,552;  p = 
0,817). Em relação à variável idade, possivelmente esta ocorrência deve-se ao 

fato  de  os  sujeitos  da  amostra  terem,  completado  a  idade  do  período  do 

desenvolvimento das Operações Concretas (PIAGET, 1998 e 2007).

Já  com  relação  à  variável  série,  os  sujeitos  da  9ª série  obtiveram 

número médio de realizações maior (3,28)  daqueles da  8ª série (2,95)  [F = 
6,889, significativa para p < 0,01). Isto pode se reportar à possibilidade de se 
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associar  o  decréscimo dos escores nas faixas etárias mais altas ao menor 

empenho por parte dos sujeitos da série anterior (8ª série) na realização dos 

subtestes. Com relação à série e idade, não houve variação significativa, pois 

as idades se concentraram em torno da série-faixa etária proposta pelo órgãos 

de  educação.  Outra  explicação  poderia  se  concentrar  no  fato  de  que  as 

atividades curriculares nos níveis (Ensino Fundamental  I, em que se inicia a 

estruturação do Estádio  Operatório  Concreto)  e  séries anteriores do Ensino 

Fundamental II não privilegiem atividades voltadas para o desenvolvimento das 

estruturas mentais típicas do Estádio Operatório Concreto.

Finalmente,  para  se  concluir  o  estabelecimento  das  normas 

percentílicas, buscou-se completar os cálculos, analisando as relações entre 

variável tipo de escola - particular e pública, independente de ser estadual ou 

municipal  -  e  o  número  de  realizações dos  sujeitos  no  TRC.  Entretanto, 

observou-se  que  o  tamanho  da  amostra  utilizada  na  pesquisa,  para  a 

objetivação desse estudo, não foi suficiente para se estabelecer relações entre 

estas variáveis (tipo de escola e o número de realizações), inviabilizando a 

determinação dos percentís.

4.9 Cálculo do Tempo de Aplicação do Teste de Raciocínio Concreto
Para esse cálculo, foi  cronometrado o tempo que cada sujeito levava 

para realizar os seis enigmas dos jogos que compõem o Teste de Raciocínio 
Concreto (TRC),  cujo  tempo médio foi  de  357 minutos ou  5 minutos e  58 
segundos por jogo.

Entretanto,  segundo  Levin  (1978)  e  Kvanli  (1988)  esse  parâmetro 

estatístico  pode  ser  influenciado  por  valores  extremos  tanto  altos  quanto 

baixos,  resolveu-se cogitar  um outro  parâmetro que representasse o tempo 

conseguido pela maioria da amostra para responder o teste TRC. Neste caso, 

o valor relativo ao tempo de 95,9% da amostra que resolveu pelo menos um 

enigma, determinou um tempo médio foi de 340,86 segundos (5 minutos e 41 
segundos).

Neste sentido, adotou-se este valor [340,86 segundos (5 minutos e  41 
segundos)]  como  sendo  o  ideal  para  os  sujeitos  responder  o  Teste  de 
Raciocínio Concreto.
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CONCLUSÕES

Entre os assuntos abordados na confecção deste estudo, reflete-se que 

no caminho percorrido para o entendimento das perspectivas distintas entre 

"jogo",  "brinquedo"  e  "brincadeira,  nas  várias  abordagens  discutidas  e 

confrontadas,  buscou-se  a  compreensão  das  distintas  perspectivas 

empregadas no contexto  escolar  em referência  à  recreação,  em alusão ao 

brincar como algo prazeroso,  ou como atividade para despertar no aluno a 

socialização, ou ainda com preocupação na dimensão cognitiva, além de se 

referir ao jogo como equipamento ou meio, como por exemplo, a bola que é o 

objeto do jogo, mas é também a denominação do jogo.

Pensa-se que a intenção de superar os significados de senso comum 

causadores de confusões terminológicas, definindo uma nomenclatura a ser 

adotada no estudo, em que brinquedo e o jogo são materiais concretos que 

transcendem  a  brincadeira  e  o  brincar,  proporcionando  reconhecimento  de 

atributos,  discriminação  de  propriedades,  estabelecimento  de  relações  e 

elaboração/operação de conceitos dos objetos e da realidade, necessários à 

solução de situações-problema e atividades que requeiram estruturas mentais 

para tal fim. Parece que este intento foi atingido.

A  partir  dessa  definição,  agora  em  outra  perspectiva,  a  função 

pedagógica no contraponto do jogo livre, pode-se considerar a brincadeira e o 

brincar como ações que transcendem o mero faz de conta, determinando nas 

ações e atitudes da prática pedagógica com brinquedo e o jogo a identificação 

de traços ou construtos, característicos do estádio do operatório concreto no 

desenvolvimento  mental  da  criança,  possíveis  de  serem  mensurados,  que 

possibilitam a identificação da existência de estruturas mentais necessárias à 

aprendizagem  dos  conteúdos  e  à  elaboração  do  conhecimento.  É  nessa 

perspectiva que percebe a adequação da proposta de um teste de raciocínio 

concreto, objeto deste estudo.

Por outro lado, uma das principais áreas de estudos da psicologia é a da 

testagem  psicológica.  Como  foi  exposto,  existem  centenas  de  testes  que 

avaliam  várias  características  e  habilidades,  tais  como  memória,  atenção, 

raciocínio  lógico,  aptidão,  personalidade  e  aspectos  afetivos.  No  entanto, 
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mesmo muito  bem fundamentados,  de  acordo com a argumentação teórica 

sobre a  precisão,  validade,  sensibilidade e normas,  condicionando-os como 

ferramentas  importantes,  os  testes  psicológicos  não  são  instrumentos 

inquestionáveis, por várias razões.

A primeira razão se reporta à base teórica do teste, tendo em vista que 

em psicologia, como em qualquer ciência pode ocorrer inúmeras teorias sobre 

determinado assunto.  Por  exemplo,  se o objetivo  é mensurar  a  capacidade 

para  recordar informações, o teste proposto teria como base, a teoria sobre 

como a  memória funciona para depois  poder  se avaliar  suas propriedades, 

para as demais funções mentais. No entanto, são inúmeras as teorias sobre as 

funções  mentais  e  o  comportamento  humano,  que  seria  necessário  a 

elaboração de vários testes para avaliar este comportamento. Ora, quando um 

teste  é  estruturado  a  partir  de  uma  teoria,  torna-se  bastante  difícil  um 

profissional orientado por outra teoria utilizar estes dados, pois a explicação 

resultante  sobre  o  objeto  de  estudo  poderia  ser  bastante  diferente.  Nesse 

sentido,  cada  teoria  psicológica  pode  ter  reforçada  sua  posição  como  um 

"foco", isolada em um leque de estudo do comportamento.

A segunda razão relevante se refere à interpretação do teste, pois, só 

será significativo como estudo científico, se for realizada dentro da teoria em 

que o teste foi construído, como já mencionado acima. Isso pode se constituir 

eventualmente  numa  fragilidade,  haja  vista  as  diversas  variáveis  com 

possibilidades  de  interpretação,  e  é  quase  regra,  haver  no  corpo  de  uma 

mesma teoria, muitas vertentes e modelos. Portanto, mesmo que um teste seja 

construído por um referencial teórico, as variações entre várias teorias devem 

ser consideradas na interpretação.

Outra razão é demonstração de que cada teste possui uma metodologia 

de construção. Se os testes projetivos visam avaliar características subjetivas 

dos  avaliados  de  como  dinâmicas  intrapsíquicas  e  mecanismos  de  defesa 

atuam  no  indivíduo,  os  testes  psicométricos  possuem  uma  estruturação 

diferenciada, orientada pelas ferramentas estatísticas, necessitando existir um 

rigor estatístico que precisa ser observado. Por exemplo, um teste psicométrico 

está  baseado  nas  respostas  de  um  número  significativamente  grande  de 
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pessoas,  pois  isso  aumenta  o  seu  poder  de  avaliação.  Precisa  ser  válido 

também: um teste de atenção deve realmente mensurar a atenção, e não outra 

coisa, senão não será útil (e aqui uma boa teoria faz toda a diferença). Deve 

ser  fidedigno,  ou seja,  precisa ser  estável,  capaz de continuar  mensurando 

uma característica por um tempo considerável, e ser preciso, que se reflete na 

capacidade de dar um "valor" adequado àquilo que está sendo medido. Desta 

forma,  quando  o  teste  for  aplicado  numa  pessoa,  suas  respostas  serão 

comparadas  com  as  outras  que  já  foram  emitidas  a  ele  e  servem  como 

referência. Esta regulamentação e fiscalização são realizadas pelo Conselho 

Federal  de Psicologia  (CFP),  por  meio do Sistema de Avaliação de Testes 

Psicológicos (SATEPSI),  que avalia os vários testes disponíveis no Brasil  e 

possui uma listagem daqueles que são e não são considerados favoráveis para 

aplicação (anexo 4).

Outra  questão  a  ser  ressaltada,  é  que  um teste  na  sua  construção, 

independente da base teórica consistente, de nada adiantará se o profissional 

que o aplicar não tiver o treinamento adequado, pois em teste não pode ser 

aplicado de qualquer  forma e em qualquer  situação,  tendo em vista  que o 

desempenho do sujeito avaliado pode estar prejudicado pelas interferências 

ambientais  não favoráveis  (ruídos na sala,  movimentação de pessoas etc.). 

Assim, um bom treinamento do avaliador é fundamental para a qualidade da 

realização da testagem.

Finalmente,  uma última razão:  somente um teste  não será capaz de 

avaliar  vários  aspectos  de  uma pessoa,  pois  o  profissional  não  deve  ter  a 

pretensão de que esse procedimento esclareça tudo sobre o examinando. Os 

testes existem para avaliar habilidades e características específicas, e apenas 

um pouco dirá  sobre a dimensão investigado de uma pessoa.  Este tipo de 

interpolação é inadequado.

Apesar  destas observações,  os testes psicológicos se constituem em 

ferramenta  fundamental  para  o  trabalho  do  psicólogo  mesmo apresentando 

limitações. Mas desde que estas limitações sejam conhecidas e controladas 

pelos  profissionais,  eles  continuarão  sendo  eficazes  e  capazes  de  traduzir 

características e motivações do comportamento humano.



190

Quando um teste é proposto para medir um atributo humano é sempre o 

atributo para alguma coisa, o que lhe impõe alguma limitação. Nesse ponto de 

vista, o uso de testes não é um compromisso do profissional em conhecer o 

nível de qualidade desse atributo no desempenho do indivíduo.

No âmbito da educação, a compreensão do fracasso escolar lança luzes 

sobre a possibilidade do uso dos testes na escola, para identificar por meio da 

mensuração, não o desajuste ou os transtornos de comportamento do aluno, 

mas as causas do baixo rendimento, na perspectiva da complementaridade 

entre psicologia (comportamento) e educação (ensino-aprendizagem).

Embora o  uso dos testes psicológicos  seja  associado ao profissional 

psicólogo, Nascimento (2005), no entanto, argumenta que é apenas a minoria 

desses profissionais  que aceitam testes  psicológicos na sua prática.  Muitos 

desprezam esses instrumentos, mais por não saber ou não querer utilizá-los do 

que a partir do seu conhecimento. Nesse sentido, como sugere essa autora, há 

os que atestam os testes serem alvos de críticas e, em certos meios, chegam a 

considerar a testagem uma área desprestigiada da psicologia.

No  entanto,  as  críticas  mais  contundentes  partem  das  correntes 

humanísticas e psicanalíticas,  que vêem no psicodiagnóstico uma forma de 

classificar  os  indivíduos,  considerado  por  elas  como  discriminatória, 

estigmatizante e reducionista, em vez de uma pessoa na sua singularidade e 

em sua dinâmica.

Diante do exposto e levando-se em conta o estudo realizado, tecem-se 

as considerações a seguir:

1.  A  finalização  deste  trabalho  possibilitou  a  versão  do  teste  psicológico 

construído no Brasil para a avaliação da presença das estruturas cognitivas 

no desenvolvimento mental presente no estádio do operatório concreto na 

criança, denominado TESTE DE RACIOCÍNIO CONCRETO (TRC).

2.  O  TRC apresenta,  com  relação  aos  construtos  cognitivos,  60 itens 

estruturados em dois e três fatores: o estabelecimento de propriedades e 
relações que  podem  ser  abstraídas  empiricamente  do  objeto,  a 

discriminação dos atributos presentes no conceito que o sujeito tem do 

objeto e  a  convergências  dos  esquemas para  a  solução  do  enigma. 
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Trata-se,  pois,  de um teste rápido,  econômico e objetivo que cumpre os 

requisitos psicrométricos, além de permitir a avaliação do estádio operatório 

concreto, sobre as estruturas presentes, possibilitando a operacionalização 

de  conceitos,  por  seus  atributos  e  características,  suas  propriedades  e 

relações, termos, juízos, argumentos e raciocínios.

3.  Com  relação  ao  comportamento  lúdico,  o  TRC apresenta  9 itens 

estruturados em  dois fatores (comportamento relacionado à realização 
da  tarefa e  comportamentos  relacionados  com  o  brinquedo) que 

permitem a avaliação do comportamento lúdico da criança em situação de 

jogo e brincadeira, mesmo envolvendo atributos, propriedades, relações e 

conceitos,  elaborados  ao  longo  do  estádio  operatório  concreto,  cujas 

estruturas possibilitam a qualificação do processo da aprendizagem.

4.  O  TRC mostra  ser  válido  e  fidedigno  para  uso  na  população  estudantil 

pesquisada, principalmente nas escolas do estado do Ceará, constituindo-se 

como  sendo  de  grande  valor  e  recomendada  para  a  pesquisa  e 

psicodiagnóstico das dificuldades e problemas durante o processo ensino 

aprendizagem no decorrer do desenvolvimento cognitivo, ocorrente na faixa 

etária do operatório concreto, além de sua utilidade para o acompanhamento 

psicopedagógico  e  orientação  educacional,  verificando  a  agregação  das 

estruturas ausentes ou estruturadas de forma inadequada.

5. Os  cálculos pertinentes para se determinar as normas percentílicas, tendo 

em vista a classificação dos examinandos, não foi possível em função do 

tamanho da amostra, de acordo com Magnusson (1975). Embora se tenha 

relacionado o número de realizações dos sujeitos no TRC com as variáveis 

sexo,  idade,  série e  tipo  de escola,  propõe-se  uma nova  definição da 

amostra para esse fim, em um trabalho posterior. A esse respeito, lembra-se 

que  o  escore  bruto  obtido  pelo  sujeito  seria  convertido  em  um  posto 

percentílico,  indicando a  porcentagem de sujeitos  que obtiverem escores 

inferiores e superiores a tal, definindo uma posição para cada examinando.

Portanto,  é  importante  ressaltar  que,  nesse contexto,  o  teste  que se 

propõe  objetiva  contribuir  favoravelmente  para  o  entendimento  e  a 
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compreensão de importantes aspectos da dinâmica psicológica cognitiva  do 

aluno, no que se referem às estruturas mentais características do estádio de 

desenvolvimento  mental  do  operatório  concreto,  podendo  ser  categorizado 

como um teste  psicológico  de  uso  amplo  por  profissionais  da  psicologia  e 

educação, portanto sem restrição, aplicados a alunos do ensino fundamental, 

em  qualquer  faixa  etária,  como  instrumento  de  medida  diagnóstica  para 

constatar a presença das estruturas mentais e do comportamento lúdico por 

meio de jogos cognitivos de insights.

Por  outro  lado,  entende-se  que  os  resultados  encontrados  e 

apresentados  poderão  contribuir  para  estudos  posteriores  da  Psicologia, 

notadamente,  no  campo  da  Psicometria,  bem  como  a  compreensão  de 

problemas  relacionados  ao  ensino,  à  aprendizagem,  à  educação  enfim, 

chamando-se  à  atenção  dos  órgãos  competentes  de  educação,  além  das 

instituições educacionais do ensino fundamental, para a seriedade do problema 

relativo  a  ausência  de  estruturas  mentais  características  do  estádio  do 

desenvolvimento do operatório concreto em crianças nesta faixa etária e que 

causa dificuldades na aprendizagem e, concomitantemente, fracasso escolar.

Entretanto, há necessidade de outros estudos mais aprofundados sobre 

o teste resultante deste trabalho, relacionados às normas percentílicas, com a 

redefinição da amostra e o estabelecimento do protocolo de aplicação do teste 

com critérios fixados para o julgamento dos usuários por meio. Esses novos 

estudos  vão  tornar  mais  precisa  a  utilização  do  teste  para  diagnosticar, 

prognosticar  e  orientar  os  professores,  orientadores,  psicopedagogos, 

psicólogos e demais educadores, com respeito ao desenvolvimento mental das 

estruturas cognitivas dos alunos situados na faixa etária do estádio operatório 

concreto.
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Apêndice 1

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA
CURSO DE DOUTORADO

PROJETO DE TESE
LINHA DE PESQUISA: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

EIXO-TEMÁTICO: ENSINO-APRENDIZAGEM

Carta de solicitação

Eu,  Nicolino  Trompieri  Filho,  professor  associado  do  Departamento  de  Fundamentos  da 

Educação da Universidade  Federal  do Ceará,  solicito  para  os  devidos  fins,  que o projeto 

“CONSTRUÇÃO  DE  UM  TESTE  DE  RACIOCÍNIO  CONCRETO  (TRC)  -  ESTUDO 

AVALIATIVO” de autoria do aluno do Curso de Doutorado do Programa de Pós-Grauação em 

Educação Brasileirada da Faculdade de Educação/UFC, Manuel Carvalho Alexandrino, sob 

minha orientação seja apreciado pelo COMEPE.

Fortaleza,10 de agosto de 2010.

_________________________________________________________
Professor Associado Nicolino Trompieri Filho - Doutor

Orientador
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Apêndice 2

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA
CURSO DE DOUTORADO

PROJETO DE TESE
LINHA DE PESQUISA: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

EIXO-TEMÁTICO: ENSINO-APRENDIZAGEM

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Sua filha(o) está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, de uma pesquisa. Após ser 
esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar que ela(e) faça parte do estudo, 
assine  ao  final  deste  documento,  que  está  em  duas  vias.  Uma  delas  é  sua  e  a  outra  do 
pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será apenado(a) de forma alguma.

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:

Título  do  Projeto:  “CONSTRUÇÃO DE UM TESTE DE RACIOCÍNIO CONCRETO (TRC)  - 
ESTUDO AVALIATIVO”

Pesquisadora Responsável: Manuel Carvalho Alexandrino
Endereço e Telefone para contato:  Rua Rosa Cordeiro, 420, apartamento 103, bloco 4 – 
Bairro Edson Queiroz – CEP: 60812-450 – Tel.: (85) 3273-1254; Cel: (85) 9971-0954

Orientador: Doutor Nicolino Trompieri Filho/Professor Associado da Faculdade de Educação 
da Universidade Federal do Ceará.
E-mail para contato: tiobel@uol.com.br.

 A pesquisa tem como objetivo construir um teste de Raciocínio Concreto.
 Os dados serão coletados através de filmagem dos alunos participantes da pesquisa, 

manipulando os jogos educativos que fazem parte do kit do Teste, para encontrarem a 
solução do brinquedo como enigma,  compostos por  itens divididos  em grupos que 
enfocam esquemas cognitivos e raciocínio.

 Está garantido o sigilo de todos os dados obtidos na pesquisa, assim como o direito de 
retirada do consentimento da participação na pesquisa a qualquer momento.
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO:

Eu  _____________________________________________,  portador  do  RG 
____________________,  abaixo  assinado,  concordo  que  minha(o)  filha(o)  participe  como 
sujeito do estudo intitulado “CONSTRUÇÃO DE UM TESTE DE RACIOCÍNIO CONCRETO 
(TRC) – ESTUDO AVALIATIVO”. Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador, 
sobre  a  pesquisa,  os  procedimentos  nela  envolvidos,  assim  como  os  possíveis  riscos  e 
benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que não terei qualquer prejuízo 
financeiro e que posso retirar meu consentimento a qualquer momento. Foi garantido, também, 
o anonimato e o sigilo dos meus dados durante todas as fases da pesquisa, inclusive após a 
publicação da mesma.
Fortaleza, ___/___/2010

_____________________________________________
Assinatura do Responsável pelo aluno (sujeito) da Pesquisa

_____________________________________________
Assinatura do Pesquisador

__________________________________________________
Assinatura do sujeito/responsável da pesquisa

Obs.:  O presente  termo será  feito  em duas  vias  (uma para  o  participante  e  outra  para  o 
pesquisador).
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Apêndice 3

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA
CURSO DE DOUTORADO

PROJETO DE TESE
LINHA DE PESQUISA: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

EIXO-TEMÁTICO: ENSINO-APRENDIZAGEM

Carta de encaminhamento de projeto para Comitê de Ética e Pesquisa

Fortaleza, 10/8/2010.

Ilmo Sr.
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da UFC

Caro Professor,

Estou enviando o projeto de pesquisa intitulado “CONSTRUÇÃO DE UM TESTE DE 
RACIOCÍNIO CONCRETO (TRC) - ESTUDO AVALIATIVO”, para a apreciação por este comitê.

Confirmo que o pesquisador envolvido neste estudo realizou a leitura e estão cientes 
do conteúdo da resolução 196/96 do CNS e das resoluções complementares à mesma (240/97, 
251/97,  292/99,  303/2000,  304/2000,  340/2004,  346/2005  e  347/2005),  assim  do  arquivo 
“sugestões aos pesquisadores”.

Confirmo também: 

1- que esta pesquisa ainda não foi iniciada, 

2- que não há participação estrangeira nesta pesquisa, 

3- que comunicarei ao CEP eventuais adversidades ocorridas, 

4- que apresentarei relatório final desta pesquisa ao CEP,

Atenciosamente,

______________________________ 
Manuel Carvalho Alexandrino
CPF- 058.049.493-49
Aluno do curso de Doutorado em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação 
Brasileira da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará.
Linha de Pesquisa: Avaliação Educacional
Eixo Temático: Ensino-aprendizagem
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Apêndice 4

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA
CURSO DE DOUTORADO

PROJETO DE TESE
LINHA DE PESQUISA: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

EIXO-TEMÁTICO: ENSINO-APRENDIZAGEM

Declaração de concordância com o projeto de pesquisa

Pesquisa:  “CONSTRUÇÃO DE UM TESTE DE RACIOCÍNIO CONCRETO (TRC) - ESTUDO 
AVALIATIVO”

Eu, Manuel Carvalho Alexandrino, Aluno do curso de Doutorado em Educação do 
Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação  Brasileira  da  Faculdade  de  Educação  da 
Universidade  Federal  do  Ceará,  portador  do  RG:  496.305  SSP-Ce,  comprometo-me  em 
verificar, de forma rigorosa, seu desenvolvimento para que se possa cumprir integralmente os 
itens da Resolução 196/96, que dispõe sobre Ética em Pesquisa que envolve Seres Humanos 
ou partes deles.

Eu, Nicolino Trompieri Filho, Professor Associado da Faculdade de Educação, da 
Universidade Federal do Ceará e do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira, 
portador do CPF 046.986.737-04, declaro que estou ciente do referido Projeto de Pesquisa e 
comprometo-me em verificar seu desenvolvimento para que se possam cumprir integralmente 
os  itens  da  Resolução  196/96,  que  dispõe  sobre  Ética  em Pesquisa  que  envolve  Seres 
Humanos ou partes deles.

Fortaleza, 10 de outubro de 2010.

________________________________________________
Professor Associado Nicolino Trompieri Filho – Doutor

(CPF 046.986.737-04)
Orientador da Pesquisa

____________________________
Manuel Carvalho Alexandrino

(CPF- 058.049.493-49)
Pesquisador
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Apêndice 5

Declarações dos Pesquisadores

Ao Comitê de Ética em Pesquisa - COMEPE

Nós, Professor Associado Nicolino Trompieri Filho e Manuel Carvalho Alexandrino, aluno do 
doutorado  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação,  que  realizaremos  a  pesquisa 
intitulada “CONSTRUÇÃO DE UM TESTE DE RACIOCÍNIO CONCRETO (TRC) – ESTUDO 
AVALIATIVO”
, declaramos que:

• Estamos cientes e assumimos o compromisso de cumprir os termos da resolução nº 196/96, 
de 10 de Outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde e demais 
resoluções  complementares  à  mesma  (240/97,  251/97,  292/99,  303/2000,  304/2000, 
340/2004, 346/2005 e 347/2005).

• Assumimos o compromisso de zelar pela privacidade e pelo sigilo das informações, que serão 
obtidas e utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa;

• Os materiais e as informações obtidas no desenvolvimento deste trabalho serão utilizados 
apenas para se atingir o(s) objetivo(s) previsto(s) nesta pesquisa e não serão utilizados para 
outras pesquisas sem o devido consentimento dos voluntários;

• Não há qualquer acordo restritivo à divulgação pública dos resultados;
• Os resultados da pesquisa serão tornados públicos através de apresentação em encontros 

científicos  ou  publicação  em  periódicos  científicos,  quer  sejam  favoráveis  ou  não, 
respeitando-se sempre a privacidade e os direitos individuais dos sujeitos da pesquisa;

• O Conselho de Ética da Universidade Federal do Ceará será comunicado da suspensão ou 
do encerramento da pesquisa por meio de relatório apresentado anualmente ou na ocasião 
da suspensão ou do encerramento da pesquisa com a devida justificativa;

• O Conselho de Ética da Universidade Federal do Ceará será imediatamente comunicado se 
ocorrerem efeitos adversos, resultantes desta pesquisa, com o voluntário;

• Esta pesquisa ainda não foi total ou parcialmente realizada;

Fortaleza, 30 de outubro de 2010.

________________________________________________
Professor Associado Nicolino Trompieri Filho – Doutor

(CPF 046.986.737-04)
Orientador da Pesquisa

____________________________
Manuel Carvalho Alexandrino

(CPF- 058.049.493-49)
Pesquisador
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Apêndice 6

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA
CURSO DE DOUTORADO

PROJETO DE TESE
LINHA DE PESQUISA: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

EIXO-TEMÁTICO: ENSINO-APRENDIZAGEM

TESTE DE RACIOCÍNIO CONCRETO (TRC)
Folha de instruções

A. Dados gerais

Idade:___________ Sexo: M   (   )           F   (   )

Série: (   ) 8ª 9ª    (   ) Turno: (    ) Manhã Tarde (    )

B. Você está recebendo uma caixa contendo um kit de jogos educativos que faz parte do Teste 
de Raciocínio Concreto (TRC)  e uma Folha de Instruções com as regras para a sua 
realização, que após o seu término, deverá ser devolvido ao pesquisador. Contamos com 
sua colaboração.

1. Após a entrega do kit do Teste de Raciocínio Concreto, o examinando (aluno)  deverá ler 
atentamente as instruções abaixo antes de iniciar.

2. Retirar o subteste da caixa, procurando resolver um de cada vez e na ordem, identificado 
pela denominação:

1. JOGO DA PIRÂMIDE MACIÇA.
2. JOGO DO T.
3. DAS CINCO PEÇAS UM QUADRADO PERFEITO.
4. CUBO EGÍPCIO DE ENCAIXE (CUBO DA SOMA).
5. ENCAIXE O CUBO NA CAIXA SE PUDER.
6. QUADRADO MÁGICO DA SOMA.

3. Ler as instruções.

4. Iniciar a atividade.

5. Não é permitido a comunicação entre os alunos durante a realização do Teste.

6. O registro das operações e a tabulação dos eventos (Protocolo de Registro) serão feitos 
a partir da filmagem da realização/aplicação do Teste.
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7. Não haverá  limite  de tempo para a realização das operações/tentativas  dos eventos 
necessário  à  objetivação  do  Teste  (montar  a  pirâmide),  dentro  dos  dez  minutos 
propostos para a sua realização.

8. Será por ocasião da análise dos dados coletados por meio da filmagem (registro e a 
tabulação das operações) que ocorrerá o registro da conclusão/feitura da atividade.

9. Fim da atividade (subteste) no tempo de dez minutos.

10. Se  o  examinando concluir  o  subteste  ou  acusar  a  sua  desistência,  deverá  o 
examinador efetuar o registro, podendo o examinando iniciar o subteste seguinte (na 
ordem).

11.As dúvidas serão dirimidas pelo pesquisador.

7.5.3.1 Execução do teste
− Materiais da atividade

− A caixa contendo os seis jogos do Teste de Raciocínio Concreto (TRC).
− Filmadora com temporizador (ou cronometro com ficha de registro).
− Folha de instrução (examinando).

− Início da atividade
• Entrega do subteste

− Interrupção da atividade
• Ao fim de 10 minutos; por iniciativa do examinando ou por fraude durante a realização do 

subteste.
− Instruções para a realização da atividade

Após a entrega do kit do Teste de Raciocínio Concreto, o examinando deverá:
1. retirar o subteste da caixa, identificado pela respectiva denominação:

1 – JOGO DA PIRÂMIDE MACIÇA.
2 – JOGO DO TÊ 
3 – DAS CINCO PEÇAS UM QUADRADO PERFEITO 
4 – CUBO EGÍPCIO DE ENCAIXE (CUBO DA SOMA) 
5 – ENCAIXE O CUBO NA CAIXA SE PUDER 
6 – QUADRADO MÁGICO DA SOMA

2. Ler as instruções.
3. Iniciar a atividade.
4. O registro das operações e a tabulação dos eventos (Protocolo de Registro)  serão 

feitos a partir da filmagem da realização/aplicação do teste.
Haverá  limite  de  tempo  para  a  realização  das  operações/tentativas  dos  eventos 
necessário à objetivação do teste (montar a Pirâmide, o  T, o Quadrado e Retângulo, 
Cubo Egípcio da Soma de sete peças, o Cubo de Encaixe de nove peças na caixa e 
formar as sequências numéricas no Quadrado Mágico da Soma), de dez minutos.

5. Na análise dos dados coletados por meio da filmagem (registro  e a tabulação das 
operações) ocorrerá o registro da conclusão da atividade.

6. Fim da atividade (subteste) no tempo de dez minutos.
7. Se  o  examinando concluir  o  subteste  ou  acusar  a  sua  desistência,  deverá  o 

examinador efetuar o registro, podendo o examinando iniciar o subteste seguinte (na 
ordem).
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Apêndice 7

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA
CURSO DE DOUTORADO

PROJETO DE TESE
LINHA DE PESQUISA: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

EIXO-TEMÁTICO: ENSINO-APRENDIZAGEM

Protocolo de execução do TRC

− Início da atividade
• Entrega do subteste

− Interrupção da atividade
• Ao fim de 10 minutos; por iniciativa do examinando ou por fraude durante a realização do 

subteste.
− O registro da conclusão/feitura da atividade será por ocasião da análise dos dados 
coletados por meio da filmagem (registro e a tabulação das operações) que ocorrerá.
− Tempo da atividade (subteste): dez minutos.

− Desistência Se o examinando concluir o subteste ou acusar a sua desistência, deverá 
o examinador efetuar o registro do término do subteste, podendo o examinando iniciar o 
subteste seguinte (na ordem).

ATIVIDADE 1: PIRÂMIDE MACIÇA
− Materiais da atividade

− Dois troncos de pirâmide (Tetraedro regular).
− Filmadora com temporizador (ou cronometro com ficha de registro).
− Folha de instrução (examinando).

− Descrição da atividade
• Objetivo da atividade: o examinando deverá construir, montar ou formar uma pirâmide 

tetraédrica manipulando as peças até que encontre o volume, no tempo máximo de 10 
minutos.

• O jogo educativo é apresentado ao examinando (aluno) dentro de uma embalagem de 
plástico para que ele as retire e inicie a manipulação.

• As peças são idênticas e congruentes (mesmo volume e dimensões, apresentando nas 
faces figuras planas.

• Figuras que aparecem no sólido:
• quadrados.
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• Triângulos.
• Trapézios.

− INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 1
• Após a entrega do kit do Teste de Raciocínio Concreto, o examinando deverá:
1. retirar o subteste 1. PIRÂMIDE da caixa.
2. Ler as instruções.
3. Iniciar a atividade.
4. O registro das operações e a tabulação dos eventos (Protocolo de Registro)  serão 

feitos a partir da filmagem da realização/aplicação do Teste.
5. Não haverá limite de tempo para a realização das operações/tentativas dos eventos 

necessário  à  objetivação  do  Teste  (montar  a  pirâmide),  dentro  dos  dez  minutos 
propostos para a sua realização.

ATIVIDADE 2 – JOGO DO TÊ

− Materiais da atividade
− Quatro figuras planas (Polígonos regulares).
− Filmadora com temporizador (ou cronometro com ficha de registro).
− Folha de instrução (examinando).

− Descrição da atividade
• Objetivo da atividade: Construir e armar figuras/objetos poligonais, sendo a proposta do 

subteste a arrumação das quatro peças de maneira  que o resultado final  seja um  T 
regular, no tempo máximo de 10 minutos.

• As  quatro  peças  são  apresentadas  ao  examinando dentro  de  uma  embalagem  de 
plástico para que ele as retire e inicie a manipulação.

• As peças que aparecem no jogo expressam figuras planas e são:
o trapézio.
oTriângulos.
oPentágono.

• Os lados congruentes dos triângulos são iguais ao lado menor (base menor) e altura do 
trapézio e aos lados menores (em número de três) do polígono irregular; o lado maior do 
trapézio é igual ao lado médio do polígono.

− INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 2
• Após a entrega do kit do Teste de Raciocínio Concreto, o examinando deverá:
1. retirar o subteste2. JOGO DO T da caixa.
2. Ler as instruções.
3. Iniciar a atividade.
4. O registro das operações e a tabulação dos eventos (Protocolo de Registro)  serão 

feitos a partir da filmagem da realização/aplicação do Teste.
5. Não haverá limite de tempo para a realização das operações/tentativas dos eventos 

necessário à objetivação do Teste (montar o T), dentro dos dez minutos propostos para 
a sua realização.

ATIVIDADE 3 – DAS CINCO PEÇAS UM QUADRADO PERFEITO

− Materiais da atividade
− Cinco peças planas de tamanhos variados (Polígonos regulares).
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− Filmadora com temporizador (ou cronometro com ficha de registro).
− Folha de instrução (examinando).

− Descrição da atividade
• Objetivo da atividade: Construir/armar um quadrado e um retângulo no tempo máximo 

de 10 minutos.
• As cinco peças são apresentadas ao examinando dentro de uma embalagem de plástico 

para que ele as retire e inicie a manipulação.
• As peças do material (jogo), em número de cinco, são formadas por cubos colados uns 

aos outros definindo polígonos planos irregulares.
• Cada peça contém um número crescente de cubos (de quatro a oito) na sua confecção, 

com a peça menor formada por quatro cubos e a maior com oito cubos, sendo o jogo 
inteiro constituído por 30 cubos.

− INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 3
• Após a entrega do kit do Teste de Raciocínio Concreto, o examinando deverá:

a. retirar o subteste 3. DAS CINCO PEÇAS UM QUADRADO PERFEITO da caixa.
b. Ler as instruções.
c. Iniciar a atividade.
d. O registro  das operações e a tabulação dos eventos (Protocolo de Registro)  serão 

feitos a partir da filmagem da realização/aplicação do Teste.
e. Não haverá limite de tempo para a realização das operações/tentativas dos eventos 

necessário à objetivação do Teste (montar o  quadrado e o retângulo em atividades 
sucessivas), dentro dos dez minutos propostos para a sua realização.

ATIVIDADE 4 – CUBO EGÍPCIO DE ENCAIXE (CUBO DA SOMA)

− Materiais da atividade
− Sete peças de formatos diferentes.
− Filmadora com temporizador (ou cronometro com ficha de registro).
− Folha de instrução (examinando).

− Descrição da atividade

• Objetivo da atividade: Construir e armar objetos sólido, sendo a proposta do subteste a  
arrumação das sete peças de maneira que o resultado final seja um cubo de 3 x 3 x 3, 
no tempo máximo de 10 minutos.

• O jogo, em forma de cubo contendo as nove peças são apresentadas ao  examinando 
dentro de uma embalagem de plástico para que ele a retire despejando as peças sobre a 
carteira e inicie a manipulação.

• O material é composto por:
o seis peças de madeira constituídas por quatro cubos colados em posições diferente e  

possíveis (poliminós  tetraminós.
o Uma peça com três cubos (tetraminó) para completar o volume do cubo maior de 3 x 

3 x 3.
• As peças quando encaixadas por arrumação formam um cubo. Essa construção poderá 

ser descobertas pelo examinando durante subteste, na manipulação do jogo.

− INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 4

• Após a entrega do kit do Teste de Raciocínio Concreto, o examinando deverá:
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1. retirar o subteste 4. CUBO EGÍPCIO DE ENCAIXE (CUBO DA SOMA) da caixa.
2. Ler as instruções.
3. Iniciar a atividade.
4. O registro das operações e a tabulação dos eventos (Protocolo de Registro)  serão 

feitos a partir da filmagem da realização/aplicação do Teste.
5. Não haverá limite de tempo para a realização das operações/tentativas dos eventos 

necessário à objetivação do Teste (armar/montar/construir um cubo – 3 x 3 x 3), dentro 
dos dez minutos propostos para a sua realização.

ATIVIDADE 5 – ENCAIXE O CUBO NA CAIXA SE PUDER

− Materiais da atividade
− Uma caixa em forma de cubo contendo cubos e paralelepípedos.
− Filmadora com temporizador (ou cronometro com ficha de registro).
− Folha de instrução (examinando).

− Descrição da atividade
• Objetivo  da  atividade:  Arrumar  objetos  (cubos  e  paralelepípedos)  de maneira  que  o 

resultado final seja um CUBO dentro da caixa em forma de cubo, no tempo máximo de 
10 minutos.

• A caixa em forma de cubo contendo as nove peças são apresentadas ao examinando 
dentro de uma embalagem de plástico para que ele a retire despejando as peças sobre a 
carteira e inicie a manipulação.

• O material é composto por:
oUma caixa em forma de cubo.
oTrês cubos pequenos.
oSeis paralelepípedos.

• Os cubos e paralelepípedos que guardam uma relação de volume entre si:  um cubo é 
quarta  parte  do  paralelepípedo.  Estas  relações  poderão  ser  descobertas  pelo 
examinando durante subteste, na manipulação do jogo.

− INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 5

• Após a entrega do kit do Teste de Raciocínio Concreto, o examinando deverá:
1. retirar o subteste 5. ENCAIXE O CUBO NA CAIXA SE PUDER da caixa.
2. Ler as instruções.
3. Iniciar a atividade.
4. O registro das operações e a tabulação dos eventos (Protocolo de Registro)  serão 

feitos a partir da filmagem da realização/aplicação do Teste.
5. Não haverá limite de tempo para a realização das operações/tentativas dos eventos 

necessário à objetivação do Teste (montar o  cubo dentro da caixa), dentro dos dez 
minutos propostos para a sua realização.

ATIVIDADE 6 – QUADRADO MÁGICO DA SOMA

− Materiais da atividade
− Quatro figuras planas (Polígonos regulares).
− Filmadora com temporizador (ou cronometro com ficha de registro).
− Folha de instrução (examinando).

− Descrição da atividade
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• Objetivo da atividade: arrumar o  quadrado de modo que a soma dos algarismos das 
horizontais, verticais e diagonais tenha como resultado sempre o número 15, no tempo 
máximo de 10 minutos.

• As peças do jogo são os numerais grafados na madeira da sequência dos algarismos 
arábicos  {1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9}  apresentadas  ao  examinando dentro  de  uma 
embalagem de plástico para que ele as retire e inicie a manipulação.

• Cada peça tem um numeral da sequência dos algarismos arábicos grafado em madeira 
e que deverá ser encaixado no quadrado de 3 x 3, formando três sequências horizontais, 
três verticais e três diagonais.

− INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 6

• Após a entrega do kit do Teste de Raciocínio Concreto, o examinando deverá:
1. retirar o subteste 6. QUADRADO MÁGICO DA SOMA da caixa.
2. Ler as instruções.
3. Iniciar a atividade.
4. O registro das operações e a tabulação dos eventos (Protocolo de Registro) serão 

feitos a partir da filmagem da realização/aplicação do Teste.
5. Não haverá limite de tempo para a realização das operações/tentativas dos eventos 

necessário à objetivação do Teste (arrumar o  quadrado de modo que a  soma dos 
algarismos  das  horizontais,  verticais  e  diagonais tenha  como resultado  sempre  o 
número 15), dentro dos dez minutos propostos para a sua realização.
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Apêndice 8

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA
CURSO DE DOUTORADO

PROJETO DE TESE
LINHA DE PESQUISA: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

EIXO-TEMÁTICO: ENSINO-APRENDIZAGEM

Ficha de registro do construto para tabulação

Escola: ........................................... ................................................... Data da observação: ___/___/20___
Aluno: ........................................... ................................................... Sexo: Masculino - (   )   Feminino - (   )
Turno: Manhã – (   )          Tarde - (   )                Série: 8ª - (   )    9ª - (   )                Idade: .......

Jogo/Material concreto: 1. Pirâmide Maciça –  Tempo:    minuto(s),    segundo(s)
CONSTRUTO OBSERVADO Construto 

PRESENTE
Construto NÃO-

PRESENTE
1. Comparação (comprimentos, tamanhos, formas, peças, lados, encaixes)
2. Associação (associar as peças pelas figuras/sólidos que representam).
3. Combinação (arranjo e/ou permuta figuras, lados, peças).
4. Conservação (sobrepor áreas e/ou peças; quantidade peças; volume).
5. Correspondência (face a face; peça a peça; lado a lado)
6. Reversibilidade (realizar o enigma pelo menos uma vez)
7.  Sequência  (realizar  os  movimentos  para  conseguir  pelo  menos  uma 
construção)
8. Simetria (rotação H e/ou V; translação H e/ou V)

Realizou a CONSTRUÇÃO DO ENIGMA

FICHA DE REGISTRO DO COMPORTAMENTO LÚDICO
COMPORTAMENTO LÚDICO Construto Construto NÃO-

Nº de Ordem
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PRESENTE PRESENTE
1. Atividade Lúdica
2. Movimento de Repetição (repete  os mesmos movimentos pelo  menos 

duas vezes).
3. Movimento de Exploração (apalpar, comparar peças, apontar, sobrepor).

4. Movimento de Experimentação (varia as posições).
5. Movimento de Realização (realiza o enigma proposto pelo menos de uma 

forma).
6. Movimento  de  Identificação  (compara  as  peças,  identificando:  lados, 

figuras e/ou sólidos presentes).
7. Movimento  de  Direção  (gira  as  peças  em  rotação  e/ou  translação  à 

direita, à esquerda, para cima e para baixo)
8. Construção de Figuras ou Sólidos variados.
9. Agrupamento Justaposto (faz simetrias).

NÍVEL DE DIFICULDADE NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRC
Sobre o   subteste 1   que você acabou de realizar, sobre a Atividade responda se achou:  

SUBTESTE Muito fácil Fácil Difícil Muito difícil
ATIVIDADE 1: Pirâmide maciça

NÍVEL DE AGRADABILIDADE
Sobre o subteste 1 que você acabou de realizar, sobre a Atividade responda:

SUBTESTE NÃO GOSTOU GOSTOU
ATIVIDADE 1: Pirâmide maciça

Jogo/Material concreto: 2. Jogo do T – Tempo:    minuto(s),    segundo(s)
CONSTRUTO OBSERVADO Construto 

PRESENTE
Construto NÃO-

PRESENTE
1. Comparação (comprimentos, tamanhos, formas, peças, lados, encaixes)
2. Associação (associar peças/lados pelas figuras que representam).
3. Combinação (arranjo e/ou permuta figuras, lados, peças).
4. Conservação (comprimento; área; quantidade peças; massa; volume).
5. Correspondência (face a face; peça a peça; lado a lado)
6. Inclusão (incluir  peças na estrutura – caixa – de realização do enigma 
(figura, volume, sequência ou série)
7. Reversibilidade (realizar o enigma pelo menos uma vez)
8.  Sequência  (realizar  os  movimentos  para  conseguir  pelo  menos  uma 
construção)
9. Seriação (justapor as peças em ordem crescente ou decrescente)
10. Simetria (rotação H e/ou V; translação H e/ou V)
11. Transitividade (justapor ou sobrepor peças em ordem ou comparando 
tamanho e lugar – numerais)

Realizou a CONSTRUÇÃO DO ENIGMA

FICHA DE REGISTRO DO COMPORTAMENTO LÚDICO
COMPORTAMENTO LÚDICO Construto 

PRESENTE
Construto NÃO-

PRESENTE
1. Atividade Lúdica
2. Movimento de Repetição (repete os mesmos movimentos pelo menos 

duas vezes).
3. Movimento de Exploração (apalpar, comparar, apontar, sobrepor).
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4. Movimento de Experimentação (varia as posições).
5. Movimento de Realização (realiza o enigma proposto pelo menos de 

uma forma).
6. Movimento  de  Identificação  (compara  as  peças,  identificando:  lados, 

figuras e/ou sólidos presentes).
7. Movimento  de  Direção  (gira  as  peças  em  rotação  e/ou  translação  à 

direita, à esquerda, para cima e para baixo)
8. Construção de Figuras variadas.
9. Agrupamento Justaposto (faz simetrias).

NÍVEL DE DIFICULDADE NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRC
Sobre o   subteste 2   que você acabou de realizar, sobre a Atividade responda se achou:  

SUBTESTE Muito fácil Fácil Difícil Muito difícil
ATIVIDADE 2 – Jogo do TÊ

NÍVEL DE AGRADABILIDADE
Sobre o teste que você acabou de realizar, sobre cada Atividade, responda:

SUBTESTE NÃO GOSTOU GOSTOU
ATIVIDADE 2 – Jogo do TÊ

Jogo/Material concreto: 3. Quadrado das Cinco Peças – Tempo:    minuto(s),    segundo(s)
CONSTRUTO OBSERVADO Construto 

PRESENTE
Construto NÃO-

PRESENTE
1. Comparação (comprimentos, tamanhos, formas, peças, lados, encaixes)
2. Associação (associar peças/lados pelas figuras que representam).
3. Combinação (arranjo e/ou permuta figuras, lados, peças).
4. Conservação (comprimento; área; quantidade peças; massa; volume).
5. Correspondência (face a face; peça a peça; lado a lado)
6. Inclusão (incluir peças na estrutura – caixa – de realização do enigma 
(figura, volume, sequência ou série)
7. Reversibilidade (realizar o enigma pelo menos uma vez)
8.  Sequência  (realizar  os  movimentos  para  conseguir  pelo  menos  uma 
construção)
9. Seriação (justapor as peças em ordem crescente ou decrescente)
10. Simetria (rotação H e/ou V; translação H e/ou V)
11. Transitividade (justapor ou sobrepor peças em ordem ou comparando 
tamanho e lugar – numerais)

Realizou a CONSTRUÇÃO DO ENIGMA

FICHA DE REGISTRO DO COMPORTAMENTO LÚDICO
COMPORTAMENTO LÚDICO Construto 

PRESENTE
Construto NÃO-

PRESENTE
1. Atividade Lúdica
2. Movimento de Repetição (repete os mesmos movimentos pelo menos 

duas vezes).
3. Movimento de Exploração (apalpar, comparar, apontar, sobrepor).

4. Movimento de Experimentação (varia as posições).
5. Movimento de Realização (realiza o enigma proposto pelo menos de 

uma forma).
6. Movimento  de  Identificação  (compara  as  peças,  identificando:  lados, 

figuras e/ou sólidos presentes).
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7. Movimento  de Direção  (gira  as  peças  em rotação  e/ou  translação  à 
direita, à esquerda, para cima e para baixo)

8. Construção de Figuras variadas.
9. Agrupamento Justaposto (faz simetrias).

NÍVEL DE DIFICULDADE NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRC
Sobre o teste que você acabou de realizar, sobre a Atividade responda se achou:

SUBTESTE Muito fácil Fácil Difícil Muito difícil
ATIVIDADE 3 – Quadrado Perfeito das Cinco Peças

NÍVEL DE AGRADABILIDADE
Sobre o teste que você acabou de realizar, sobre a Atividade responda:

SUBTESTE NÃO GOSTOU GOSTOU
ATIVIDADE 3 – Quadrado Perfeito das Cinco Peças

Jogo/Material concreto: 4. Cubo Egípcio da Soma – Tempo:    minuto(s),    segundo(s)
CONSTRUTO OBSERVADO Construto 

PRESENTE
Construto NÃO-

PRESENTE
1. Comparação (comprimentos, tamanhos, formas, peças, lados, encaixes)
2. Associação (associar as peças pelos volumes/encaixes que representam).
3. Combinação (arranjo e/ou permuta figuras, lados, peças).
4. Conservação (comprimento; área; quantidade peças; massa; volume).
5. Correspondência (face a face; peça a peça; lado a lado)
6. Inclusão (incluir  peças na estrutura – caixa – de realização do enigma 
(figura, volume, sequência ou série)
7. Reversibilidade (realizar o enigma pelo menos uma vez)
8.  Sequência  (realizar  os  movimentos  para  conseguir  pelo  menos  uma 
construção)
9. Simetria (rotação H e/ou V; translação H e/ou V)

Realizou a CONSTRUÇÃO DO ENIGMA

FICHA DE REGISTRO DO COMPORTAMENTO LÚDICO
COMPORTAMENTO LÚDICO Construto 

PRESENTE
Construto NÃO-

PRESENTE
1. Atividade Lúdica
2. Movimento de Repetição (repete  os mesmos movimentos pelo  menos 

duas vezes).
3. Movimento de Exploração (apalpar, comparar, apontar, sobrepor).

4. Movimento de Experimentação (varia as posições).
5. Movimento de Realização (realiza o enigma proposto pelo menos de uma 

forma).
6. Movimento  de  Identificação  (compara  as  peças,  identificando:   lados, 

figuras e/ou sólidos presentes).
7. Movimento  de  Direção  (gira  as  peças  em  rotação  e/ou  translação  à 

direita, à esquerda, para cima e para baixo)
8. Construção de Sólidos variados.
9. Agrupamento Justaposto (faz simetrias).

NÍVEL DE DIFICULDADE NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRC
Sobre o teste que você acabou de realizar, sobre cada Atividade, responda se achou:

SUBTESTE Muito fácil Fácil Difícil Muito difícil
ATIVIDADE 4 – Cubo Egípcio da Soma
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NÍVEL DE AGRADABILIDADE
Sobre o   subteste 4   que você acabou de realizar, sobre a Atividade responda:  

SUBTESTE NÃO GOSTOU GOSTOU
ATIVIDADE 4 – Cubo Egípcio da Soma

Jogo/Material concreto: 5. Cubo de Encaixe –  Tempo:    minuto(s),    segundo(s)
CONSTRUTO OBSERVADO Construto 

PRESENTE
Construto NÃO-

PRESENTE
1. Comparação (comprimentos, tamanhos, formas, peças, lados, encaixes)
2. Associação (associar as peças pelos volumes/encaixes que representam).
3. Combinação (arranjo e/ou permuta figuras, lados, peças).
4. Conservação (comprimento; área; quantidade peças; massa; volume).
5. Correspondência (face a face; peça a peça; lado a lado)
6. Inclusão (incluir peças na estrutura – caixa – de realização do enigma 
(figura, volume, sequência ou série)
7. Reversibilidade (realizar o enigma pelo menos uma vez)
8.  Sequência  (realizar  os  movimentos  para  conseguir  pelo  menos  uma 
construção)
9. Simetria (rotação H e/ou V; translação H e/ou V)
10. Transitividade (justapor ou sobrepor peças em ordem ou comparando 
tamanho e lugar – numerais)

Realizou a CONSTRUÇÃO DO ENIGMA

FICHA DE REGISTRO DO COMPORTAMENTO LÚDICO
COMPORTAMENTO LÚDICO Construto 

PRESENTE
Construto NÃO-

PRESENTE
1. Atividade Lúdica
2. Movimento de Repetição (repete os mesmos movimentos pelo menos 

duas vezes).
3. Movimento de Exploração (apalpar, comparar peças, apontar, sobrepor).

4. Movimento de Experimentação (varia as posições).
5. Movimento de Realização (realiza o enigma proposto pelo menos de 

uma forma).
6. Movimento  de  Identificação  (compara  as  peças,  identificando:  lados, 

figuras e/ou sólidos presentes).
7. Movimento  de  Direção  (gira  as  peças  em rotação  e/ou  translação  à 

direita, à esquerda, para cima e para baixo)
8. Construção de Sólidos variados.
9. Agrupamento Justaposto (faz simetrias).

NÍVEL DE DIFICULDADE NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRC
Sobre o   subteste 5   que você acabou de realizar, sobre a Atividade responda se achou:  

SUBTESTE Muito fácil Fácil Difícil Muito difícil
ATIVIDADE 5 – Cubo de Encaixe se Puder

NÍVEL DE AGRADABILIDADE
Sobre o   subteste 5   que você acabou de realizar, sobre a Atividade responda:  

SUBTESTE NÃO GOSTOU GOSTOU
ATIVIDADE 5 – Cubo de Encaixe se Puder
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Jogo/Material concreto: 6. Quadrado Mágico Soma – Tempo:    minuto(s),    segundo(s)
CONSTRUTO OBSERVADO Construto 

PRESENTE
Construto NÃO-

PRESENTE
1. Comparação (comprimentos, tamanhos, formas, peças, lados, encaixes, 
numerais)
2. Associação (associar as peças pelos numerais que representam e pela 
posição de cada uma).
3. Combinação (arranjo e/ou permuta de peças/numerais).
4. Conservação (comprimento; área; quantidade de peças; massa; volume, 
numerais).
5. Correspondência (face a face; peça a peça; lado a lado)
6. Inclusão (incluir peças na estrutura – caixa – de realização do enigma 
(figura, volume, numerais, sequência ou série)
7. Reversibilidade (realizar o enigma pelo menos uma vez)
8.  Sequência  (realizar  os  movimentos  para  conseguir  pelo  menos  uma 
construção)
9. Seriação (justapor as peças em ordem crescente ou decrescente)
10. Simetria (rotação H e/ou V; translação H e/ou V)
11. Transitividade (justapor ou sobrepor peças em ordem ou comparando 
tamanho e lugar – numerais)

Realizou a construção do ENIGMA

FICHA DE REGISTRO DO COMPORTAMENTO LÚDICO
COMPORTAMENTO LÚDICO Construto 

PRESENTE
Construto NÃO-

PRESENTE
1. Atividade Lúdica
2. Movimento de Repetição (repete algum movimento pelo menos 

uma vez).
3. Movimento  de  Exploração  (apalpar,  comparar,  apontar, 

sobrepor).
4. Movimento de Experimentação (varia as posições).
5. Movimento  de  Realização  (realiza  o  enigma  proposto  pelo 

menos de uma forma).
6. Movimento  de  Identificação  (compara  as  peças,  identificando: 

lados, figuras e/ou sólidos presentes).
7. Movimento de Direção (gira as peças em rotação e/ou translação 

à direita, à esquerda, para cima e para baixo)
8. Construção de Figuras ou sequências variadas.
9. Agrupamento Justaposto (faz simetrias).

NÍVEL DE DIFICULDADE NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRC
Sobre o   subteste 6   que você acabou de realizar, sobre a Atividade responda se achou:  

SUBTESTE Muito fácil Fácil Difícil Muito difícil
ATIVIDADE 6 – Quadrado Mágico da Soma

NÍVEL DE AGRADABILIDADE
Sobre o   subteste 6   que você acabou de realizar, sobre a Atividade responda:  

SUBTESTE NÃO GOSTOU GOSTOU
ATIVIDADE 6 – Quadrado Mágico da Soma X

TOTAL DE REALIZAÇÕES: ..........
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Apêndice 9

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA
CURSO DE DOUTORADO

PROJETO DE TESE
LINHA DE PESQUISA: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

EIXO-TEMÁTICO: ENSINO-APRENDIZAGEM

Ficha de registro da Escala de Observação do Comportamento Lúdico
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COMPORTAMENTO LÚDICO TEMPO (SEGUNDOS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Atividade lúdica.
2.  Movimento  de  repetição  (repete  algum 

movimento pelo menos uma vez).
3.  Movimento de exploração (apalpar,  comparar, 

apontar, sobrepor).
4.  Movimento  de  Experimentação  (varia  as 

posições).
5.  Movimento  de  Realização  (realiza  o  enigma 

proposto pelo menos de uma forma).
6. Movimento de Identificação (compara as peças, 

identificando:  lados,  figuras  e/ou  sólidos 
presentes).

7.  Movimento  de  Direção  (gira  as  peças  em 
rotação  e/ou  translação  à  direita,  à  esquerda, 
para cima e para baixo)

8. Construção de Figuras, sólidos ou sequências 
variadas.

9. Agrupamento Justaposto (faz simetrias).
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Apêndice 10

Orçamento financeiro do projeto

No Especificação Quant. Valor (R$) Valor (R$)

1 Resma papel A4 10 25,00 250,00
2 Cartucho de tinta - preto 4 60,00 240,00
3 Xerox 4.000 0,10 400,00
4 Caneta 10 1,00 10,00
5 Lápis 40 0,50 20,00
6 Kit de Jogos e Materiais Concretos 40 180,00 7.200,00
7 Máquina de Filmagem 3 1.850,00 5.550,00
8 Tripés para filmadora 3 400,00 1.200,00
9 Torre de iluminação 1 780,00 780,00

10 Divisórias 3 120,00 360,00
11 HD externo – 1,5 TB 1 630,00 630,00
12 HD externo – 250 GB 1 330,00 330,00
13 HUB – 4 entradas 1 20,00 20,00
14 Computador – 4 GB RAN – 500 GB 1 2750,00 2.750,00
15 Técnico de Multimídia 3 1.500,00 4.500,00
16 Combustível – 32 semanas – 30l/semana 960 l 2,75 2640,00

Sub-total 26.830,00
17 Reserva Técnica (20%) 5.366,00

Total 32.196,00

Declaro para os devidos fins que a despesa acima descrita será de responsabilidade 
do pesquisador Manuel carvalho Alexandrino.

Fortaleza, 30 de agosto de 2010.

_________________________________________________
Manuel carvalho Alexandrino

CPF: 058.049.493-49
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Anexo 1

MINISTÉRIO DA SAÚDE - Conselho Nacional de Saúde - Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP

Folha de rosto para pesquisa envolvendo seres humanos.
1. Projeto de Pesquisa:
CONSTRUÇÃO DE UM TESTE DE RACIOCÍNIO CONCRETO (TRC) - ESTUDO AVALIATIVO.
2. Área do Conhecimento (Ver relação no verso)
Ciências Humanas

3. Código:7.08 4. Nível: ( Só áreas do conhecimento  7 ) (E)

5. Área(s) Temática(s) Especial  (s) (Ver fluxograma no 
verso)

6. Código(s): 7. Fase: (Só área temática 3)         I (  )    II 
(  )
                                                    III (  )   IV (  )

8. Unitermos:  Avaliação. Inteligência. Teste de Raciocínio Concreto.  
SUJEITOS DA PESQUISA
9. Número de sujeitos 
   No Centro : 638 
Total: 638

10. Grupos Especiais :  <18 anos  (  )  Portador de Deficiência Mental  (  )  Embrião /Feto   (  ) Relação de 
Dependência   (Estudantes , Militares, Presidiários etc.) ( X )            Outros   (  )            Não se aplica  (  )

PESQUISADOR RESPONSÁVEL
11. Nome: Manuel Carvalho Alexandrino
12. Identidade:
496.305

13. CPF:
058.049.493-49

19. Endereço (Rua, n.º ):
Rua Rosa Cordeiro, 420

Apto. 103 – Bloco 
4

14. Nacionalidade: 
Brasileiro

15. Profissão:
Professor do 2º Grau

20. CEP:
60.812-450

21. Cidade: 
Fortaleza

22. U.F. CE

16. Maior Titulação:
Mestre

17. Cargo
Professor

23. Fone:
(85) 3273-1254

24. Fax

18. Instituição a que pertence: Secretaria da Educação 
Básica do Ceará

25. Email:
tiobel@uol.com.br

Termo de Compromisso: Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Res. CNS 196/96 e suas complementares. Comprometo-me 
a utilizar  os materiais e dados coletados exclusivamente para os fins previstos no protocolo e a publicar os resultados sejam eles favoráveis 
ou não. Aceito as responsabilidades pela condução científica do projeto acima.
           Data: _____/_______/_______                                                                           ______________________________________
                                                                                                                                                                Assinatura
INSTITUIÇÃO ONDE SERÁ REALIZADO
26. Nome: Fauldade da Educação 29. Endereço (Rua, nº): Rua Waldery Uchoa, N.1

27. Unidade/Órgão:Faculdade  de  Educação/Programa  de 
Pós-Graduação  em  Educação  Brasileira/Universidade 
Federal do Ceará

30. CEP: 60.020-110 31. Cidade: 
Fortaleza

32. UFC.

28. Participação Estrangeira: Sim (   )      Não  ( X ) 33. Fone: 33667676 34. Fax.:33667677
35. Projeto Multicêntrico: Sim (   )     Não ( X  )    Nacional (   )    Internacional  (   )         ( Anexar a lista de todos os Centros Participantes no 

Brasil )
Termo de Compromisso ( do responsável pela instituição ) :Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Res. CNS 196/96 e 
suas Complementares e como esta instituição tem condições para o desenvolvimento deste projeto, autorizo sua execução
Nome:__Nicolino Trompieri Filho_____________________________________________________             Cargo: Chefe de Departamento_
Data: _______/_______/_______                                                                                          ___________________________________
                                                                                                                                                                 Assinatura

              PATROCINADOR                      Não se aplica (  X  )
36. Nome: 39. Endereço
37. Responsável: 40. CEP: 41. Cidade: 42. UF

38. Cargo/Função: 43. Fone: 44. Fax:
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - CEP
45. Data de Entrada:
_____/_____/_____

46. Registro  no CEP: 47. Conclusão: Aprovado (  )
Data: ____/_____/_____

48. Não Aprovado (    )
Data: _____/_____/_____

49. Relatório(s) do Pesquisador responsável previsto(s) para: 
                                                                                                                        Data: _____/_____/____          Data: _____/_____/_____
Encaminho a CONEP:
50. Os dados acima para registro (   ) 51. O projeto para 
apreciação (   )
52. Data: _____/_____/_____

53. Coordenador/Nome

________________________________
                      Assinatura

  
Anexar o parecer 
consubstanciado

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA - CONEP
54. Nº Expediente :
55. Processo :

    56.Data Recebimento : 57. Registro na CONEP:

58. Observações:
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Anexo 2
Categorias de observação do comportamento lúdico na elaboração do TESTE DE 

RACIOCÍNIO CONCRETO (TRC)
1 - Jogo de Arrumação

Procura avaliar até que ponto a criança é capaz de arrumar os brinquedos prestando atenção 
aos locais onde originalmente estavam dispostos.
2 - Jogo de Repetição

A  criança  explora  a  situação  lúdica  e  examina  os  brinquedos.  Ela  pode  manipular  os 
brinquedos,  sem  atribuir-lhes  grande  importância.  A  característica  principal  é  o  aspecto 
repetitivo.
2.1 - Movimento de Repetição

Procura observar a criança na execução de movimentos com brinquedos, repetidos mais 
do que duas vezes, quando ela não está concentrada na execução do movimento.

2.2 - Movimento Experimental e Exploratório
Procura observar até que ponto a criança explora ou examina os brinquedos, ou tenta 
descobrir as qualidades e possibilidades dos objetos do jogo.

3 - Jogo de Imitação

A criança serve-se da atividade lúdica para imitar as pessoas e reproduzir acontecimentos do  
quotidiano.
3.1 - Movimento de Realização

Procura observar até que ponto a criança copia a execução de movimentos com ou sem 
brinquedos.

3.2 - Movimento de Identificação

Procura observar se a criança copia a execução de movimentos com brinquedos a se ao 
mesmo tempo produz sons relacionados com os brinquedos utilizados.

3.3 - Movimento de Direção

Procura observar se a criança utiliza brinquedos, e desempenha diferentes papéis" ao 
mesmo tempo, ou um após o outro.

4 - Jogo de Construção

Procura observar até que ponto a criança constrói qualquer representação real, servindo-se de  
objetos desprovidos de significado real.
4.1 – Construção

Procura  observar  até  que  ponto  a  criança  junta  vários  brinquedos,  realizando  um 
conjunto em que exista relação entre os diferentes elementos.

4.2 - Construção em contexto amplo

Procura observar até que ponto a criança junta vários jogos e brinquedos, para realizar 
um conjunto com significado e em que exista relação entre os diferentes elementos com 
o conjunto integrado, num contexto ainda mais vasto.

5-Jogo de Agrupamento

Procura observar até que ponto a criança agrupa figuras e brinquedos figurativos e organiza-
os, representando o mundo real.  As características principais são a seleção, combinação a  
organização dos brinquedos.
5.1 - Agrupamento de justaposição

Procura observar  ate que ponto a criança agrupa brinquedos figurativos sem relação 
adequada e sem relação com a realidade.

5.2 - Agrupamento de Realização

Procura observar  até  que ponto  a  criança agrupa brinquedos figurativos,  de forma a 
resultar um conjunto que seja uma representação da realidade.
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Anexo 3

Escala de intensidade lúdica, VAN DER KOOIJ (1986)
A - Motivação intrínseca

• • Desejo de exploração

• • Duração do comportamento lúdico

• • Intensidade do comportamento lúdico

• • Grau de prazer lúdico

• • Persistência do comportamento lúdico

1 - Desejo de exploração
Como surge o comportamento lúdico? Que curiosidade, que energia, que iniciativa revela a  
criança no comportamento lúdico? Que material de jogo a provoca ou estimula?
2 - Duração do comportamento lúdico
Que tipo de interesse e que tipo de comportamento revela a criança? Na atividade lúdica 
desenvolvida, a criança revela-se estimulada? Mantém continuidade no seu comportamento? A  
atenção é continua? Valoriza somente o material ou, sobretudo, o conteúdo lúdico?
3 - Intensidade do comportamento lúdico
Em que medida a criança revela envolvimento na atividade lúdica? Que importância revela no 
envolvimento do jogo? Que profundidade atinge a implicação na atividade lúdica?
4 - Grau de prazer lúdico
Que prazer proporciona a atividade? Quanta alegria proporciona a ocupação? A recompensa  
reside na atuação?
5 - Persistência do comportamento lúdico
A criança será capaz de manter o seu projeto se surgirem obstáculos na sua atividade? A 
criança é persistente e perseverante?

B - Controle interno

• Intencionalidade nas ações lúdicas

• Presença de uma estratégia de jogo

• Controle da atividade lúdica

• Existência de um plano

• Experiência do sucesso

1 - Intencionalidade nas ações lúdicas
A criança sabe o que quer? A criança tem um objetivo? A determinação exata da intenção 
pertence  à  própria  criança,  a  esta  mostra  que  tem preferências?  Escolheu  ela  mesma  a 
atividade lúdica? Será ela capaz, depois do inicio, de escolher continuar a atividade?
2 - Presença de uma estratégia de jogo
Que estratégia utiliza durante o jogo? De que modo consegue controlar o jogo? Qual é sua  
forma de atuação? Terá um controle cognitivo no decorrer da atividade lúdica?
3 - Controle da atividade lúdica
A  criança,  durante  o  jogo,  mostra  que  as  suas  ações  estão  sob  seu  controle?  Tem um 
sentimento de segurança e confiança nela própria? Tem uma imagem positiva de si mesma? 
Necessita de ajuda? Revela independência?
4 - Existência de um plano
A criança tem uma percepção dos acontecimentos possíveis? Poderá predizer a conseqüência  
das suas atividades? Pode prever?
5 - Experiência do sucesso
A criança tem uma imagem positiva de si própria? Atribui o seu sucesso no jogo ao acaso ou a  
ela mesma?



228

C - Suspensão da realidade

• • Grau de criatividade

• • Grau de complexidade

• • Relação com a realidade

• • Extensão da imaginação

• • Dinâmica da representação

1 - Grau de criatividade
Ultrapassa a função original do material? A criança será capaz de se abstrair da função original  
do  material?  Como aborda  a  criança  os  materiais  lúdicos?  Usa  esses  materiais  com fins  
inesperados?
2 - Grau de complexidade
Que grau de organização manifesta no jogo? Até onde conduz a sua imaginação durante o  
jogo?  Que  grau  de  complexidade  de  fantasia  mostra?  Que  extensão  e  que  importância 
proporciona a atividade lúdica?
3 - Relação com a realidade
A criança é capaz de representar o seu próprio mundo imaginário? Seria ela capaz de temer o 
real? Até que ponto, durante a atividade lúdica, assimila o real?
4 - Extensão da imaginação
A criança é capaz de se abstrair de si mesma? Será ela capaz de escolher um eu imaginário?  
Identifica-se muito com este novo "papel"?
5 - Dinâmica da representação
A criança elabora com facilidade e vivacidade um papel? É capaz de várias imagens mentais? 
Manifesta várias facetas?
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Anexo 4
Lista completa dos testes - Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (Satepsi)

http://www2.pol.org.br/satepsi/sistema/admin.cfm

Esclarecimentos sobre a Tabela
2 - A apresentação de cada teste está descrita no Art. 9º da Resolução CFP nº 002/2003.
5 - O * indica que o requerente informou ao CFP que está realizando pesquisas com o teste 
psicológico, para atender aos requisitos mínimos dispostos na Resolução CFP nº 002/2003
6 - O ** indica que o requerente enviou para o CFP material adicional que atende aos requisitos 
mínimos dispostos na Resolução CFP n.º 002/2003. Os requerentes se responsabilizaram por 
incorporar  ao manual  do teste  psicológico  esse  material,  por  meio  de  um anexo  à  edição 
descrita na tabela abaixo ou pela elaboração de nova edição do manual.
7  -  O  *** indica  que  o  teste  psicológico  atende  às  condições  dispostas  nos  itens  5  e  6 
anteriores.
8 - O **** indica que o CFP solicitou informações adicionais e aguarda o envio desse material 
para prosseguir com as análises. 

Teste Ano de 
publicação Requerente Avaliação Final

16 PF 16 PF (*) 2000  CEPA Desfavorável 

ACRE
ACRE (TESTE DE ATENÇÃO 
CONCENTRADA, RAPIDEZ E 
EXATIDÃO) (*)

1999  VETOR Desfavorável 

AIP - Avaliação dos 
Interesses 
Profissionais

AIP - AVALIAÇÃO DOS INTERESSES 
PROFISSIONAIS 2008  VETOR Favorável 

Bateria de Raciocínio 
Diferencial - BRD

BATERIA DE RACIOCÍNIO 
DIFERENCIAL - BRD (RACIOCÍNIOS: 
NÚMERICO, ABSTRATO, ESPACIAL, 
VERBAL E MECÂNICO)

 LABPAM Favorável 

Bateria Executiva
BATERIA EXECUTIVA 2010  CATHO ONLINE   

BATERIA EXECUTIVA 2009  CATHO ONLINE Desfavorável 

BATERIA FATORIAL 
CEPA

BATERIA FATORIAL CEPA (*) 2002  CEPA Desfavorável 

BATERIA FATORIAL CEPA (MEMÓRIA 
VISUAL - SÉRIE A E B) 2002  CEPA Desfavorável 

Bateria Fatorial de 
Personalidade

BATERIA FATORIAL DE 
PERSONALIDADE (BFP) 2008  CASA DO 

PSICÓLOGO Favorável 

BATERIA K2 BATERIA K2: TAC, TDO, TES, TRM (**) 2001  LABPAM Favorável 

Bateria Piaget-Head 
de orientação direita-
esquerda

BATERIA PIAGET-HEAD DE 
ORIENTAÇÃO DIREITA-ESQUERDA 2006  VETOR

Favorável 

BATERIA TSP

BATERIA TSP (TESTE DE SELEÇÃO 
PROFISSIONAL) (*) 1987  EDITES Desfavorável 

BATERIA TSP (TESTES: PRECISÃO, 
PERCEPÇÃO, JULGAMENTO, 
MEMÓRIA, NÚMEROS, FLUÊNCIA, 
PARTES, BLOCOS E DIMENSÃO)

2007  EDITES Favorável 

BBT BBT - BR FEMININO - TESTE DE 
FOTOS DE PROFISSÃO 2006  CETEPP Favorável 

BBT (TESTE DE FOTOS DE 2000  CETEPP Favorável 
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PROFISSÃO).

BDI-II Inventário de 
Depressão de Beck

INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE 
BECK (BDI-II) 2010  CASA DO 

PSICÓLOGO Favorável 

BENDER

BENDER INFANTIL - MANUAL DE 
DIAGNÓSTICO CLÍNICO ADAPTAÇÃO: 
AILEEN CLAWSON

1992  ARTMED Desfavorável 

TESTE GESTÁLTICO VISO-MOTOR 
DE BENDER - SISTEMA DE 
PONTUAÇÃO GRADUAL (B-SPG)

2005  VETOR Favorável 

BESSA-TRAMER BESSA-TRAMER (TESTE DO 
CATÁLOGO DE LIVROS) (*) 1995  CEPA Desfavorável 

BFM

BFM - 1 (BATERIA DE FUNÇÕES 
MENTAIS PARA MOTORISTA - 
TESTES DE ATENÇÃO: TACOM A E B, 
TADIM 1 E 2, TADIS 1 E 2)

1999  VETOR Favorável 

BFM - 1 (BATERIA DE FUNÇÕES 
MENTAIS PARA MOTORISTA, TESTES 
DE ATENÇÃO) - VERSÃO 
ATUALIZADA

2007  VETOR Favorável 

BFM - 2 ( BATERIA DE FUNÇÕES 
MENTAIS PARA MOTORISTA - 
TESTES DE MEMÓRIA: TEMPLAM) (**)

2002  VETOR
Favorável 

BFM - 3 (BATERIA DE FUNÇÕES 
MENTAIS PARA MOTORISTA - TESTE 
DE RACIOCÍNIO LÓGICO: TRAPI 1).

2001  VETOR
Favorável 

BFM-4 (BATERIA DE FUNÇÕES 
MENTAIS PARA MOTORISTA - TESTE 
DE ATENÇÃO CONCENTRADA: 
TACOM C E D)

2002  VETOR Favorável 

BGFM

BATERIA GERAL DE FUNÇÕES 
MENTAIS (TESTES DE ATENÇÃO 
CONCENTRADA) - BGFM2

2003  VETOR
Favorável 

BATERIA GERAL DE FUNÇÕES 
MENTAIS (TESTES DE ATENÇÃO 
DIFUSA) - BGFM1

2002  VETOR
Favorável 

BGFM - 4: BATERIA GERAL DE 
FUNÇÕES MENTAIS; TESTE DE 
MEMÓRIA DE RECONHECIMENTO

2007  VETOR
Favorável 

BGFM-3 BATERIA GERAL DE 
FUNÇÕES MENTAIS TESTE DE 
ATENÇÃO DISCRIMINATIVA

2009  VETOR
Desfavorável 

BGFM-3: BATERIA GERAL DE 
FUNÇÕES MENTAIS, TESTES DE 
ATENÇÃO DISCRIMINATIVA

2006  VETOR
Desfavorável 

Big-Bateria de 
Inteligência Geral

BIG-BATERIA DE INTELIGÊNCIA 
GERAL 2009  CATHO ONLINE Desfavorável 

BPR-5 BATERIA DE PROVAS DE 
RACIOCÍNIO - BPR - 5 (FORMAS A-B) 2000  CASA DO 

PSICÓLOGO Favorável 

BSOP BATERIA DE SELEÇÃO E 
ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL - BSOP 2010  VETOR EDITORA   

BTAG II BTAG - II: BATERIA DE TESTES DE 
APTIDÕES GERAIS - II Prelo  CEPA Desfavorável 

BTAG II (BATERIA DE TESTES DE 2002  CEPA Desfavorável 
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APTIDÕES GERAIS II) (*)

CALIPER PERFIL CALIPER (*) 2005  CALIPER Desfavorável 

CAT

CAT- H (TESTE DE APERCEPÇÃO 
INFANTIL COM FIGURAS HUMANAS) 
(*)

2000  LIVRO PLENO Desfavorável 

CAT-A (TESTE DE APERCEPÇÃO 
INFANTIL - FIGURAS ANIMAIS) 2010  VETOR   

CAT-A (TESTE DE APERCEPÇÃO 
INFANTIL COM FIGURAS DE ANIMAIS) 
(*)

2000  LIVRO PLENO Desfavorável 

CAT-S (TESTE DE APERCEPÇÃO 
INFANTIL SUPLEMENTAR) (*) 2000  LIVRO PLENO Desfavorável 

SAT (TESTE DE APERCEPÇÃO PARA 
IDOSOS E ADULTOS) (*) 1992  LIVRO PLENO Desfavorável 

TESTE DE APERCEPÇÃO INFANTIL 
ADAPTADO À LEITURA TEÓRICA, 
TÉCNICA E PRÁTICA DE SÔNIA 
PIRES - CAT - A

2009  SÔNIA PIRES Desfavorável 

COLÚMBIA COLÚMBIA - CMMS (ESCALA DE 
MATURIDADE MENTAL COLÚMBIA) 2001  CASA DO 

PSICÓLOGO Favorável 

CPS CPS (ESCALAS DE PERSONALIDADE 
DE COMREY) (**) 2003  VETOR Favorável 

CTT TESTE DE TRILHAS COLORIDAS 2009  CASA DO 
PSICÓLOGO Favorável 

Cubos de Kohs CUBOS DE KOHS (*) 1993  CEPA Desfavorável 

DADAHIE DADAHIE (QUESTIONÁRIO DE 
PERSONALIDADE DADAHIE) 2002  CEPA Desfavorável 

Destreza TESTE DESTREZA 2006  EDITES Favorável 

DFH

DESENHO DA FIGURA HUMANA - 
ESCALA SISTO (DFH-ESCALA SISTO) 2005  VETOR Favorável 

DESENHO DA FIGURA HUMANA 
CLÍNICO EM ADULTOS: MANUAL 
COMPREENSIVO - DFH

Não consta LAURA CANÇADO 
RIBEIRO Desfavorável 

O DESENHO DA FIGURA HUMANA: 
AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
COGNITIVO DE CRIANÇAS 
BRASILEIRAS - DFH III

2003  LAMP PUC-
CAMPINAS Favorável 

DHP
DHP (TESTE DIAGNÓSTICO DE 
HABILIDADES DO PRÉ-ESCOLAR – 
ATIVIDADES INICIAIS) (*)

1993  CEPA Desfavorável 

DP-E Desenhos de 
Profissionais com 
Estórias na 
Orientação 
Profissional

DP-E DESENHOS DE PROFISSIONAIS 
COM ESTÓRIAS NA ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL (****)

2007  VETOR Desfavorável 

EAC-IJ ESCALA DE AUTOCONCEITO 
INFANTO-JUVENIL EAC-IJ 2004  VETOR Favorável 

EAE - EP ESCALA DE AUTOEFICÁCIA PARA 
ESCOLHA PROFISSIONAL (EAE-EP) 2010  RODOLFO AMBIEL   

EASV ESCALA DE ATENÇÃO SELETIVA 
VISUAL (EASV) 2010  FERMINO 

FERNANDES SISTO Favorável 

EATA ESCALA PARA AVALIAÇÃO DE 2010  FERMINO Favorável 
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TENDÊNCIA À AGRESSIVIDADE 
(EATA) FERNANDES SISTO

EDDP EDDP (ESCORE DE DETERIORAÇÃO 
DO DESENHO DA PESSOA) (*) 1979  CEPA Desfavorável 

EFAC & EMAC 
EFAC & EMAC (ESCALA FEMININA DE 
AUTOCONTROLE E ESCALA 
MASCULINA DE AUTOCONTROLE)

2006  VETOR Favorável 

EFEx - Escala Fatorial 
de Extroversão

EFEX - ESCALA FATORIAL DE 
EXTROVERSÃO 2006  CASA DO 

PSICÓLOGO Favorável 

EFN
EFN (ESCALA FATORIAL DE 
AJUSTAMENTO 
EMOCIONAL/NEUROTICISMO)

2001  CASA DO 
PSICÓLOGO Favorável 

EMEP EMEP (ESCALA DE MATURIDADE 
PARA A ESCOLHA PROFISSIONAL) 1999  VETOR Favorável 

ENTREVISTA 
FAMILIAR 
ESTRUTURADA

ENTREVISTA FAMILIAR 
ESTRUTURADA - EFE 2005  PUC-RJ Favorável 

EPP EPP (ESCALA DE PRECONCEITO 
PROFISSIONAL) (*) 1977  CEPA Desfavorável 

ESA ESA - ESCALA DE STRESS PARA 
ADOLESCENTES 2006  CASA DO 

PSICÓLOGO Favorável 

ESCALA DE 
ACONSELHAMENTO 
PROFISSIONAL 
(EAP)

ESCALA DE ACONSELHAMENTO 
PROFISSIONAL (EAP) 2007  VETOR Favorável 

ESCALA DE 
AUTENTICIDADE, 
AGRESSIVIDADE E 
INIBIÇÃO

ESCALA DE AUTENTICIDADE, 
AGRESSIVIDADE E INIBIÇÃO - EDAAI 2004  LABPAM Favorável 

Escala de 
Autoritarismo - AUT ESCALA DE AUTORITARISMO 2009  EUGÊNIA MATILDE 

PEIXOTO SOFAL   

Escala de Depressão 
para Crianças

ESCALA DE DEPRESSÃO PARA 
CRIANÇAS 2007  VETOR   

Escala de 
Empregabilidade ESCALA DE EMPREGABILIDADE 2010  VETOR Favorável 

ESCALA DE 
VULNERABILIDADE 
AO ESTRESSE NO 
TRABALHO (EVENT)

ESCALA DE VULNERABILIDADE AO 
ESTRESSE NO TRABALHO (EVENT) 2007  VETOR Favorável 

ESCALA FATORIAL 
DE SOCIALIZAÇÃO- 
EFS

ESCALA FATORIAL DE 
SOCIALIZAÇÃO- EFS 2006  CASA DO 

PSICÓLOGO Favorável 

ESCALA HARE
ESCALA HARE PCL - R 2004  CASA DO 

PSICÓLOGO Favorável 

ESCALA HARE SCREENING VERSION 
(PCL-SV) 2010  CASA DO 

PSICÓLOGO   

ESCALA RATHUS ESCALA DE ASSERTIVIDADE 
RATHUS - RAS 2001  LABPAM Favorável 

ESCALA REDUZIDA 
DE AUTOCONCEITO

ERA (ESCALA REDUZIDA DE 
AUTOCONCEITO) (*) 2001  CEPA Desfavorável 

ESCALAS BECK ESCALAS BECK 2001  CASA DO 
PSICÓLOGO Favorável 
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ESE ESE (ESCALA DE 
SOCIABILIDADE/EMOTIVIDADE) (*)  EDITES Desfavorável 

ESI ESI (ESCALA DE STRESS INFANTIL)
(**) 1998  CASA DO 

PSICÓLOGO Favorável 

Esquemas Iniciais 
Desadaptativos

ESQUEMAS INICIAIS 
DESADAPTATIVOS 2011  

JOSÉ ANTÔNIO 
FORMIGLI 
REBOUÇAS

  

Estilo Executivo BATERIA ESTILO EXECUTIVO 2009  CATHO ONLINE Desfavorável 

ESTILOS DE 
PENSAR E CRIAR ESTILOS DE PENSAR E CRIAR 2006  LAMP PUC-

CAMPINAS Favorável 

ETPC ETPC (ESCALA DE TRAÇOS DE 
PERSONALIDADE PARA CRIANÇAS) 2004  VETOR Favorável 

FACET 5 PERFIL PESSOAL FACET 5 1990  DMRH Desfavorável 

FIGURAS 
COMPLEXAS DE 
REY

FIGURAS COMPLEXAS DE REY - 
TESTE DE CÓPIA E DE 
REPRODUÇÃO DE MEMÓRIA DE 
FIGURAS GEOMÉTRICAS 
COMPLEXAS

2008  CASA DO 
PSICÓLOGO Favorável 

FIGURAS COMPLEXAS DE REY (*) 1999  CASA DO 
PSICÓLOGO Desfavorável 

FTT FTT (TESTE CONTOS DE FADAS) 2004  CEPA Favorável 

G-36 G-36 ( TESTE NÃO VERBAL DE 
INTELIGÊNCIA) (**) 2002  VETOR Favorável 

G-38 G-38 (TESTE NÃO VERBAL DE 
INTELIGÊNCIA) (**) 2002  VETOR Favorável 

GOHMES

MANUAL MÉTODO GOHMES - 
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 2004  MARCOS ANTÔNIO 

GOMES Desfavorável 

MANUAL MÉTODO GOHMES - 
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 2003  MARCOS ANTÔNIO 

GOMES Desfavorável 

HTM

HTM (TESTE DE HABILIDADE 
MENTAL) 1983  VETOR Favorável 

TESTE DE HABILIDADE PARA O 
TRABALHO MENTAL 2009  VETOR Favorável 

HTP

TESTE HTP (CASA-ÁRVORE-PESSOA) 
(*) 2000  CASA DO 

PSICÓLOGO Desfavorável 

THE HOUSE-TREE-PERSON (HTP) DE 
JOHN N. BUCK 2003  VETOR Favorável 

HumanGuide HUMANGUIDE 2007  GISELLE MUELLER-
ROGER WELTER Favorável 

IAIP
IAIP (INVENTARIO E AUTO-ANÁLISE 
DOS INTERESSES PROFISSIONAIS) 
(*)

2001  CEPA Desfavorável 

IAT IAT (INVENTÁRIO DA ATITUDE DE 
TRABALHO) (*) 1997  CASA DO 

PSICÓLOGO Desfavorável 

ICFP-R
INVENTÁRIO DOS CINCO FATORES 
DE PERSONALIDADE REVISADO - 
ICFP-R (**)

2001  LABPAM Favorável 

IDATE IDATE - C (INVENTÁRIO DE 
ANSIEDADE TRAÇO-ESTADO 
FORMAS C-I E C-II) (*)

2002  CEPA Desfavorável 

IDATE (INVENTARIO DE ANSIEDADE 1979  CEPA Desfavorável 
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TRAÇO-ESTADO) (*)

IECPA
IECPA-INVENTÁRIO DE 
EXPECTATIVAS E CRENÇAS 
PESSOAIS ACERCA DO ÁLCOOL

1996  CASA DO 
PSICÓLOGO Favorável 

IFP

IFP (INVENTÁRIO FATORIAL DE 
PERSONALIDADE) 1997  CASA DO 

PSICÓLOGO Favorável 

INVENTÁRIO FATORIAL DE 
PERSONALIDADE REVISADO - IFP - R 
(VERSÃO REDUZIDA)

2001  LABPAM Favorável 

IHD (IHD) INVENTÁRIO HOGAN DE 
DESAFIOS 2004  ROBERTO AFFONSO 

DOS SANTOS Desfavorável 

IHP (IHP) INVENTÁRIO HOGAN DE 
PERSONALIDADE 2004  ROBERTO AFFONSO 

DOS SANTOS   

IHS IHS (INVENTÁRIO DE HABILIDADES 
SOCIAIS) 2001  CASA DO 

PSICÓLOGO Favorável 

IHSA-Del-Prette - 
Inventário de 
habilidades sociais 
para adolescentes: 
Manual de aplicação, 
apuração

IHSA-DEL-PRETTE - INVENTÁRIO DE 
HABILIDADES SOCIAIS PARA 
ADOLESCENTES: MANUAL DE 
APLICAÇÃO, APURAÇÃO E 
INTERPRETAÇÃO

2008  ZILDA DEL PRETTE Favorável 

IHSC INVENTÁRIO DE HABILIDADES 
SOCIAIS CONJUGAIS - IHSC 2011  VILLA E ZILDA DEL 

PRETTE   

IMVP
(IMVP) INVENTÁRIO HOGAN DE 
MOTIVOS, VALORES E 
PREFERÊNCIAS

2004  ROBERTO AFFONSO 
DOS SANTOS Desfavorável 

INVENTÁRIO DE 
AVALIAÇÃO 
OCUPACIONAL - IAO 

INVENTÁRIO DE AVALIAÇÃO 
OCUPACIONAL - IAO 2007  EUGÊNIA MATILDE 

PEIXOTO SOFAL Favorável 

INVENTÁRIO DE 
ESTILOS 
PARENTAIS

INVENTÁRIO DE ESTILOS 
PARENTAIS - IEP -  EDITORA VOZES Favorável 

Inventário de 
Interesses de Angelini 
e Thurstone

INVENTÁRIO DE INTERESSES DE 
ANGELINI E THURSTONE 2001  CEPA Desfavorável 

INVENTÁRIO DE 
INTERESSES GEIST

GEIST (INVENTÁRIO ILUSTRADO DE 
INTERESSES) (*) Não consta CEPA Desfavorável 

INVENTÁRIO DE 
INTERESSES 
KUDER

KUDER (INVENTÁRIO DE 
INTERESSES) 2000  CEPA Desfavorável 

Inventário de 
Percepção de Suporte 
Familiar (IPSF)

INVENTÁRIO DE PERCEPÇÃO DE 
SUPORTE FAMILIAR (IPSF) 2008  

VETOR EDITORA 
PSICO-PEDAGÓGICA 
LTDA

Favorável 

ISSL ISSL (INVENTÁRIO DE SINTOMAS DE 
STRESS PARA ADULTOS DE LIPP) 2000  CASA DO 

PSICÓLOGO Favorável 

L.A.B.E.L L.A.B.E.L. 2003  MOITYCA Favorável 

MAPA

MAPA - MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE 
PESSOAS OU PROJETO DE 
CONSTRUÇÃO DE ESCALAS DE 
AVALIAÇÃO DE PESSOAS

2010  NEYDE DUARTE Desfavorável 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE 
PESSOAS - MAPA 2011  NEYDE VIEIRA 

DUARTE   

MBTI - Myers-Briggs MBTI - MYERS-BRIGGS TYPE 2008  INSTRUMENTOS DE Desfavorável 
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Type Indicator 

INDICATOR DESENVOLVIMENTO 
HUMANO

MBTI - MYERS-BRIGGS TYPE 
INDICATOR - INVENTÁRIO DE TIPOS 
PSICOLÓGICOS

2010  

FELLIPELLI 
INSTRUMENTOS DE 
DIAGNÓSTICO E 
DESENVOLVIMENTO 
ORGANIZACIONAL

  

MEDIDA DA 
PRONTIDÃO 
MENTAL

MPM - MEDIDA DA PRONTIDÃO 
MENTAL (ATENÇÃO DIFUSA) (*) 1976  EDITES Desfavorável 

TESTE MEDIDA DA PRONTIDÃO 
MENTAL - MPM 2006  EDITES Favorável 

MEDIDA DE 
FLUÊNCIA VERBAL

MFV - MEDIDA DE FLUÊNCIA VERBAL 
(*)  EDITES Desfavorável 

MPR - Escala Geral MPR - ESCALA GERAL 2008  CASA DO 
PSICÓLOGO Favorável 

NEO PI-R

INVENTÁRIO DE CINCO FATORES 
NEO REVISADO NEO FFI-R (VERSÃO 
CURTA)

2007  VETOR Favorável 

NEO PI-R INVENTÁRIO DE 
PERSONALIDADE NEO REVISADO 2007  VETOR Favorável 

O Desenvolvimento 
do Comportamento da 
Criança no Primeiro 
Ano de Vida

O DESENVOLVIMENTO DO 
COMPORTAMENTO DA CRIANÇA NO 
PRIMEIRO ANO DE VIDA

1997  CASA DO 
PSICÓLOGO Favorável 

PALOGRÁFICO
O TESTE PALOGRÁFICO NA 
AVALIAÇÃO DA PERSONALIDADE 2004  VETOR Favorável 

TESTE PALOGRÁFICO (*) 2002  VETOR Desfavorável 

PFISTER AS PIRÂMIDES COLORIDAS DE 
PFISTER 2005  CETEPP Favorável 

PMK

PMK - PSICODIAGNÓSTICO 
MIOCINÉTICO NOVOS ESTUDOS 2009 2009  VETOR   

PMK (PSICODIAGNÓSTICO 
MIOCINÉTICO) 2001  VETOR Favorável 

PROVA DE NÍVEL 
MENTAL PROVA DE NÍVEL MENTAL (*) Não consta CEPA Desfavorável 

Psicologia Digital PSICOLOGIA DIGITAL 2006  GOHMES Desfavorável 

PSICÔNICA PSICÔNICA (TESTE ALEATORIZADO 
017-PROGRAMADOR) (*) 1983  CEPA Desfavorável 

QSG QSG (QUESTIONÁRIO DE SAÚDE 
GERAL DE GOLDBERG) 1996  CASA DO 

PSICÓLOGO Favorável 

QUATI
QUATI (QUESTIONÁRIO DE 
AVALIAÇÃO TIPOLÓGICA - VERSÃO 
II) (**)

2000  VETOR Favorável 

QUESTIONÁRIO 
DESIDERATIVO

O QUESTIONÁRIO DESIDERATIVO 
(AUTORAS: GRACIELA C. DE 
NIJAMKIN E MÔNICA G. DE BRAUD)

2000  VETOR Desfavorável 

QUESTIONÁRIO DESIDERATIVO 
(AUTORA: ANA MARIA CABRERA)(*) 1999  CASA DO 

PSICÓLOGO Desfavorável 

R-1

R-1 - FORMA B (MANUAL) - TESTE 
NÃO VERBAL DE INTELIGÊNCIA 2004  VETOR Favorável 

R-1 (TESTE NÃO VERBAL DE 
INTELIGÊNCIA) 2002  VETOR Favorável 
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R-2 R-2 (TESTE NÃO VERBAL DE 
INTELIGÊNCIA PARA CRIANÇAS) 2000  VETOR Favorável 

RAVEN

MANUAL MATRIZES PROGRESSIVAS 
COLORIDAS DE RAVEN - ESCALA 
ESPECIAL

1999  CETEPP Favorável 

RAVEN (AVANÇADO) (*) 2002  CEPA Desfavorável 

RAVEN (GERAL) (**) 2001  CEPA Favorável 

RTLO (TESTE RAVEN DE 
OPERAÇÕES LÓGICAS) (*) 1995  CEPA Desfavorável 

RE HSE P
RE-HSE-P - ROTEIRO DE 
ENTREVISTA DE HABILIDADES 
SOCIAIS EDUCATIVAS PARENTAIS

2009  VETOR EDITORA Favorável 

RLN TESTE RLN (TESTE DE RACIOCÍNIO 
LÓGICO-NUMÉRICO) (*) 1998  VETOR Desfavorável 

RO: P

ROTEIRO DE ORIENTAÇÃO: 
PROFISSIONAL - ENFOQUE 
PSICOPEDAGÓGICO NÃO DIRETIVO 
(*)

2010  AMÉRICO DE 
OLIVEIRA CARDOSO   

RORSCHACH

GUIA PARA O USO DA FOLHA DE 
APURAÇÃO DO PROTOCOLO DE 
RORSCHACH

1978  CEPA Desfavorável 

O RORSCHACH: TEORIA E 
DESEMPENHO (SISTEMA KLOPFER); 
O RORCSCHACH: TEORIA E 
DESEMPENHO II (SISTEMA 
KLOPFER)

1997/2006  
1. EDITORA 
MANOLE; 2. CASA 
DO PSICÓLOGO

Favorável 

RORSCHACH - SISTEMA DA ESCOLA 
FRANCESA (1. O 
PSICODIAGNÓSTICO DE 
RORSCHACH EM ADULTOS: ATLAS, 
NORMAS E REFLEXÕES. 2. A 
PRÁTICA DO RORSCHACH)

1998  
1. CASA DO 
PSICÓLOGO 2. 
VETOR

Favorável 

RORSCHACH CLÍNICO (**) 2002  
SOCIEDADE DE 
RORSCHACH DE 
SÃO PAULO

Favorável 

RORSCHACH SISTEMA 
COMPREENSIVO (MANUAL DE 
CLASSIFICAÇÃO E MANUAL DE 
INTERPRETAÇÃO)

1999  CASA DO 
PSICÓLOGO Favorável 

SDS - Questionário de 
Busca Auto-Dirigida

SDS - QUESTIONÁRIO DE BUSCA 
AUTO-DIRIGIDA 2008  CASA DO 

PSICÓLOGO Favorável 

SISTEMA 
MULTIMÍDIA DE 
HABILIDADES 
SOCIAIS DE 
CRIANÇAS

SISTEMA MULTIMÍDIA DE 
HABILIDADES SOCIAIS DE CRIANÇAS 
(SMHSC - DEL - PRETTE)

2005  CASA DO 
PSICÓLOGO

Favorável 

SON-R 2½-7[a] TESTE NÃO-VERBAL DE 
INTELIGÊNCIA - SON-R 2½-7[A] 2011  CASA DO 

PSICÓLOGO   

STAXI

INVENTÁRIO DE EXPRESSÃO DE 
RAIVA COMO ESTADO E TRAÇO - 
STAXI 2

2010  VETOR EDITORA Favorável 

STAXI (MANUAL DO INVENTÁRIO DE 
EXPRESSÃO DE RAIVA COMO 
ESTADO E TRAÇO) (**)

1992  VETOR Favorável 
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SZONDI

MANUAL BRASILEIRO DO SZONDI 
TRIEB TEST (*) 2005  IDA MARIA MELLO 

SCHIVITZ Desfavorável 

MANUAL BRASILEIRO SZONDI TRIEB 
TEST 2008  IDA MARIA MELLO 

SCHIVITZ Desfavorável 

TAM TAM - BATERIA MECÂNICA LÉON 
WALTHER (*) Não consta CEPA Desfavorável 

TAS TESTE DE ATENÇÃO SELETIVA - TAS 2011  VETOR   

TAT TAT (TESTE DE APERCEPÇÃO 
TEMÁTICA) (**) 1995  CASA DO 

PSICÓLOGO Favorável 

TCA VISUAL
TCA VISUAL (TESTE 
COMPUTADORIZADO DE ATENÇÃO) 
(**)

2001  COGNIÇÃO Favorável 

TCI TCI (TESTE DAS CAPACIDADES 
INTELECTUAIS) 1982  VETOR Desfavorável 

TDAH
ESCALA DE TRANSTORNO DO 
DÉFICIT DE ATENÇÃO / 
HIPERATIVIDADE - TDAH

2000  CASA DO 
PSICÓLOGO Favorável 

TEACO-FF - Teste de 
Atenção Concetrada

TESTE DE ATENÇÃO CONCETRADA - 
TEACO-FF 2009  CASA DO 

PSICÓLOGO Favorável 

TEADI e TEALT TESTE DE ATENÇÃO DIVIDIDA E 
TESTE DE ATENÇÃO ALTERNADA 2009  CASA DO 

PSICÓLOGO Favorável 

TEI TEI (TESTE EQUICULTURAL DE 
INTELIGÊNCIA) 2002  CEPA Favorável 

TEM-R
TESTE DE MEMÓRIA - R (*) 1975  EDITES Desfavorável 

TESTE DE MEMÓRIA DE 
RECONHECIMENTO 2010  FABIÁN JAVIER 

MARÍN RUEDA   

TESTE AC
AC-15 (TESTE DE ATENÇÃO 
CONCENTRADA) 2003  VETOR Favorável 

TESTE AC (**) 2003  VETOR Favorável 

Teste Conciso de 
Raciocínio - Manual 
TCR

TESTE CONCISO DE RACIOCÍNIO - 
MANUAL TCR 2006  VETOR Favorável 

TESTE D2 TESTE D2 (ATENÇÃO 
CONCENTRADA) 2000  CETEPP Favorável 

TESTE D48 TESTE D48 (DOMINÓS) 1999  CEPA Desfavorável 

TESTE D70
TESTE D. 70 - MANUAL REVISADO E 
AMPLIADO 2007  CETEPP Favorável 

TESTE D.70 (*) 1996  CETEPP Desfavorável 

TESTE DAS CORES TESTE DAS CORES (*) 1996  CEPA Desfavorável 

TESTE DAS 
FÁBULAS

TESTE DAS FÁBULAS 1993  CETEPP Favorável. 
Desfavorável a 
partir de: 
17/11/2010 porque 
seus estudos 
venceram 

TESTE DAS LINHAS
TESTE DAS LINHAS 
(ATENÇÃO/PERCEPÇÃO VISUAL DE 
ORIENTAÇÃO).

2000  COGNIÇÃO Favorável 

TESTE DE APTIDÃO 
PARA A PILOTAGEM 
MILITAR (TAPMiL)

TESTE DE APTIDÃO PARA A 
PILOTAGEM MILITAR (TAPMIL) 2008  

INSTITUTO DE 
PSICOLOGIA DA 
AERONÁUTICA (IPA)

Favorável 
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TESTE DE ATENÇÃO 
VISUAL

TAVIS 3 (TESTE DE ATENÇÃO VISUAL 
- VERSÃO WINDOWS) (****) Não consta 

CENTRO DE 
NEUROPSICOLOGIA 
APLICADA

  

TESTE DE 
COMPREENSÃO 
TÉCNICO-
MECÂNICA

TCTM (TESTE DE COMPREENSÃO 
TÉCNICO-MECÂNICA) (*) 1983  VETOR Desfavorável 

Teste de Criatividade 
Figural Infantil

TESTE DE CRIATIVIDADE FIGURAL 
INFANTIL 2010  VETOR EDITORA Favorável 

TESTE DE 
FRUSTRAÇÃO TER (TESTE DE FRUSTRAÇÃO) (*) Não consta CEPA Desfavorável 

Teste de Inteligência 
Geral - Não-Verbal 
(TIG-NV)

TESTE DE INTELIGÊNCIA GERAL - 
NÃO-VERBAL (TIG-NV) 2006  CASA DO 

PSICÓLOGO Favorável 

TESTE DE 
MATURIDADE PARA 
LEITURA

TML (TESTE DE MATURIDADE PARA 
LEITURA) (*) 1994  CEPA Desfavorável 

TESTE DE MEMÓRIA 
VISUAL

TESTE DE MEMÓRIA VISUAL - TMV 
(**) 2004  LABPAM Favorável 

Teste de Memória 
Visual de Rostos - 
MVR 

TESTE DE MEMÓRIA VISUAL DE 
ROSTOS - MVR - ADAPTAÇÃO 
BRASILEIRA

2010  CASA DO 
PSICÓLOGO Favorável 

TESTE DE 
PRONTIDÃO PARA A 
LEITURA

TPL (TESTE DE PRONTIDÃO PARA A 
LEITURA) (*) 2001  CEPA Desfavorável 

TESTE DE 
RACIOCÍNIO 
ANALÓGICO 
DEDUTIVO

TESTE DE RACIOCÍNIO ANALÓGICO 
DEDUTIVO - TRAD 2002  LABPAM Favorável 

Teste de Raciocínio 
Inferencial (Manual 
RIn)

TESTE DE RACIOCÍNIO INFERENCIAL 
(MANUAL RIN) 2006  VETOR Favorável 

TESTE DE 
REPRODUÇÃO DE 
FIGURAS

RF (TESTE DE REPRODUÇÃO DE 
FIGURAS) 2002  CEPA Desfavorável 

TESTE DO 
DESENHO DE 
SILVER

SDT (TESTE DO DESENHO DE 
SILVER - COGNIÇÃO E EMOÇÃO) 1996  CASA DO 

PSICÓLOGO Favorável 

TESTE DOS 
CÍRCULOS

TESTE DOS CÍRCULOS 
(ATENÇÃO/PERCEPÇÃO DE 
DISTÂNCIA).

2000  COGNIÇÃO Favorável 

TESTE DOS 
CONJUNTOS 
EMPARELHADOS

TCE - TESTE DOS CONJUNTOS 
EMPARELHADOS (SONDAGEM DE 
HABILIDADES) (*)

1980  CEPA Desfavorável 

TESTE DOS 
RELÓGIOS TESTE DOS RELÓGIOS (B E C) 2002  VETOR Favorável 

TESTE EDITES DE 
INTELIGÊNCIA TESTE EDITES DE INTELIGÊNCIA (*)  EDITES Desfavorável 

TESTE MCQUARRIE 
DE RELAÇÕES 
ESPACIAIS

TESTE MCQUARRIE DE RELAÇÕES 
ESPACIAIS (*) 1976  EDITES Desfavorável 

Teste Não Verbal de 
Inteligência Geral 
BETA-III 

TESTE NÃO VERBAL DE 
INTELIGÊNCIA GERAL BETA-III 
(SUBTESTES RACIOCÍNIO MATRICIAL 

2011  CASA DO 
PSICÓLOGO
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E CÓDIGOS)

Teste Não-Verbal de 
Raciocínio para 
Crianças

TESTE NÃO-VERBAL DE RACIOCÍNIO 
PARA CRIANÇAS - TNVRI 2005  VETOR Favorável 

TESTE OPK TESTE OPK (TESTE DE 
AGRADABILIDADE BÁSICA) (*) 1981  CEPA Desfavorável 

TESTE PICTÓRICO 
DE MEMÓRIA 
VISUAL (TEPIC-M)

TESTE PICTÓRICO DE MEMÓRIA 
VISUAL (TEPIC-M) 2007  VETOR Favorável 

TESTE PROJETIVO 
ÔMEGA TPO (TESTE PROJETIVO ÔMEGA) (*) Não consta CEPA Desfavorável 

Testes de Atenção 
Dividida e Sustentada

TESTES DE ATENÇÃO DIVIDIDA E 
SUSTENTADA 2006  VETOR Favorável 

TESTES DE 
ORGANIZAÇÃO 
PERCEPTOMOTORA

TOP (TESTES DE ORGANIZAÇÃO 
PERCEPTOMOTORA) (*) 1980  CEPA Desfavorável 

TESTES DE 
TORRANCE

TESTES DE TORRANCE (AVALIAÇÃO 
DA CRIATIVIDADE POR FIGURAS E 
PALAVRAS) - VERSÃO BRASILEIRA

2002  LAMP PUC-
CAMPINAS Favorável 

TONI-3: TESTE DE 
INTELIGÊNCIA NÃO-
VERBAL: UMA 
MEDIDA DE 
HABILIDADE 
COGNITIVA 
INDEPENDENTE DA 
LINGUAG

TONI-3: TESTE DE INTELIGÊNCIA 
NÃO-VERBAL: UMA MEDIDA DE 
HABILIDADE COGNITIVA 
INDEPENDENTE DA LINGUAGEM

2006  VETOR Favorável 

TPCA - 
QUESTIONÁRIO 
DOS TRAÇOS DE 
PERSONALIDADE 
RELACIONADOS AO 
CARÁTER ADULTO 

TPCA - QUESTIONÁRIO DOS TRAÇOS 
DE PERSONALIDADE 
RELACIONADOS AO CARÁTER 
ADULTO

2008  VETOR Desfavorável 

TSI TSI (TESTE DE SONDAGEM 
INTELECTUAL) (*) Não consta CEPA Desfavorável 

V-47 V-47 (TESTE VERBAL DE 
INTELIGÊNCIA) (**) 2003  VETOR Favorável 

WAIS
ESCALA DE INTELIGÊNCIA 
WECHSLER PARA ADULTOS - WAIS 
III

2004  CASA DO 
PSICÓLOGO Favorável 

WARTEGG

GUIA DE APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO 
DO TESTE DE WARTEGG 1993  CASA DO 

PSICÓLOGO Desfavorável 

TESTE DO DESENHO (WARTEGG) (*) 1993  CASA DO 
PSICÓLOGO Desfavorável 

WISC WISC-III (ESCALA DE INTELIGÊNCIA 
WECHSLER PARA CRIANÇAS) 2002  CASA DO 

PSICÓLOGO Favorável 

WISCONSIN

MANUAL DO TESTE WISCONSIN DE 
CLASSIFICAÇÃO DE CARTAS 2004  CASA DO 

PSICÓLOGO Favorável 

TESTE WISCONSIN DE 
CLASSIFICAÇÃO DE CARTAS - 
VERSÃO PARA IDOSOS

2009  CASA DO 
PSICÓLOGO Favorável 

ZULLIGER O TESTE DE ZULLIGER NO SISTEMA 
COMPREENSIVO ZSC - FORMA 
INDIVIDUAL

2007  LAPSAM E LABAPE Favorável 
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TESTE DE ZULLIGER - FREITAS (*) 1996  CASA DO 
PSICÓLOGO Desfavorável 

TESTE DE ZULLIGER - VAZ (**) 1998  CASA DO 
PSICÓLOGO Favorável 

Testes psicológicos aprovados para uso (Atualizado em novembro de 2010)

Teste Ano/Requerente
AIP - Avaliação dos 
Interesses Profissionais AIP - Avaliação dos Interesses Profissionais 2008/Vetor

Bateria de Raciocínio 
Diferencial - BRD

Bateria  de  Raciocínio  Diferencial  -  BRD 
(Raciocínios:  Númerico,  Abstrato,  Espacial, 
Verbal e Mecânico)

LabPam

Bateria Fatorial de 
Personalidade Bateria Fatorial de Personalidade (BFP) 2008/Casa do Psicólogo

BATERIA K2 Bateria K2: TAC, TDO, TES, TRM (**) 2001/LabPam
Bateria Piaget-Head de 
orientação direita-
esquerda

Bateria  Piaget-Head  de  orientação  direita-
esquerda 2006 Vetor

BATERIA TSP
BATERIA TSP (Testes: Precisão, Percepção, 
Partes,  Memória,  Julgamento,  Números, 
Fluência, Partes, Blocos e Dimensão)

2007 Edites

BBT
BBT  -  Br  Feminino  -  Teste  de  Fotos  de 
Profissão 2006 CETEPP

BBT (Teste de Fotos de Profissão). 2000 CETEPP
BDI-II Inventário de 
Depressão de Beck Inventário de Depressão de Beck (BDI-II) 2010 Casa do Psicólogo

BENDER Teste  Gestáltico  Viso-Motor  de  Bender  - 
Sistema de pontuação gradual (B-SPG) 2005 Vetor

BFM

BFM -  1 (Bateria  de Funções Mentais  para 
Motorista - Testes de Atenção: TACOM A e 
B, TADIM 1 e 2, TADIS 1 e 2)

1999 Vetor

BFM -  1 (Bateria  de Funções Mentais  para 
Motorista,  Testes  de  Atenção)  -  Versão 
atualizada

2007 Vetor

BFM - 2 ( Bateria de Funções Mentais para 
Motorista  -  Testes de Memória:  TEMPLAM) 
(**)

2002 Vetor

BFM -  3 (Bateria  de Funções Mentais  para 
Motorista  -  Teste  de  Raciocínio  Lógico: 
TRAPI 1).

2001 Vetor

BFM-4  (Bateria  de  Funções  Mentais  para 
Motorista  -  Teste  de  Atenção  Concentrada: 
TACOM C e D)

2002 Vetor

BGFM Bateria Geral de Funções Mentais (Testes de 
Atenção Concentrada) - BGFM2 2003 Vetor

Bateria Geral de Funções Mentais (testes de 2002 Vetor
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Atenção Difusa) - BGFM1
BGFM - 4: Bateria Geral de Funções Mentais; 
Teste de Memória de Reconhecimento 2007 Vetor

BPR-5 Bateria  de Provas  de Raciocínio  -  BPR -  5 
(Formas A-B) 2000 Casa do Psicólogo

COLÚMBIA Colúmbia  -  CMMS  (Escala  de  Maturidade 
Mental Colúmbia) 2001 Casa do Psicólogo

CPS CPS (Escalas de Personalidade de Comrey) 
(**) 2003 Vetor

CTT Teste de Trilhas Coloridas 2009 Casa do Psicólogo
Destreza Teste Destreza 2006 Edites

DFH

O Desenho da Figura Humana: Avaliação do 
Desenvolvimento  Cognitivo  de  Crianças 
Brasileiras - DFH III

2003 Lamp PUC-Campinas

Desenho  da  Figura  Humana  -  Escala  Sisto 
(DFH-Escala Sisto) 2005 Vetor

EAC-IJ Escala de Autoconceito Infanto-Juvenil EAC-
IJ 2004 Vetor

EASV Escala de Atenção Seletiva Visual (EASV) 2010 Fermino Fernandes 
Sisto

EATA Escala  para  Avaliação  de  Tendência  à 
Agressividade (EATA) 2010 Fermino Fernandes 

Sisto

EFAC & EMAC 
EFAC  &  EMAC  (ESCALA  FEMININA  DE 
AUTOCONTROLE  E  ESCALA  MASCULINA 
DE AUTOCONTROLE)

2006 Vetor

EFEx - Escala Fatorial de 
Extroversão EFEx - Escala Fatorial de Extroversão 2006 Casa do Psicólogo

EFN EFN  (Escala  Fatorial  de  Ajustamento 
Emocional/Neuroticismo) 2001 Casa do Psicólogo

EMEP EMEP (Escala de Maturidade para a Escolha 
Profissional) 1999 Vetor

ENTREVISTA FAMILIAR 
ESTRUTURADA Entrevista Familiar Estruturada - EFE 2005 PUC-RJ

ESA ESA - Escala de Stress para Adolescentes 2006 Casa do Psicólogo
ESCALA DE 
ACONSELHAMENTO 
PROFISSIONAL (EAP)

ESCALA  DE  ACONSELHAMENTO 
PROFISSIONAL (EAP) 2007 Vetor

ESCALA DE 
AUTENTICIDADE, 
AGRESSIVIDADE E 
INIBIÇÃO

Escala  de  Autenticidade,  Agressividade  e 
Inibição - EdAAI 2004 LabPam

Escala de 
Empregabilidade Escala de Empregabilidade 2010 Vetor

ESCALA DE 
VULNERABILIDADE AO 
ESTRESSE NO 
TRABALHO (EVENT)

ESCALA  DE  VULNERABILIDADE  AO 
ESTRESSE NO TRABALHO (EVENT) 2007 Vetor

ESCALA FATORIAL DE ESCALA  FATORIAL  DE  SOCIALIZAÇÃO- 2006 Casa do Psicólogo
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SOCIALIZAÇÃO- EFS EFS
ESCALA HARE Escala HARE PCL - R 2004 Casa do Psicólogo
ESCALA RATHUS Escala de Assertividade Rathus - RAS 2001 LabPam
ESCALAS BECK Escalas Beck 2001 Casa do Psicólogo
ESI ESI (Escala de Stress Infantil)(**) 1998 Casa do Psicólogo
ESTILOS DE PENSAR E 
CRIAR ESTILOS DE PENSAR E CRIAR 2006 Lamp PUC-Campinas

ETPC ETPC (Escala  de  Traços  de  Personalidade 
para Crianças) 2004 Vetor

FIGURAS COMPLEXAS 
DE REY

Figuras Complexas de Rey - Teste de Cópia 
e  de  reprodução  de  Memória  de  Figuras 
Geométricas Complexas

2008 Casa do Psicólogo

FTT FTT (Teste Contos de Fadas) 2004 CEPA
G-36 G-36 ( Teste não verbal de inteligência) (**) 2002 Vetor
G-38 G-38 (Teste não verbal de inteligência) (**) 2002 Vetor

HTM
HTM (Teste de Habilidade Mental) 1983 Vetor
Teste de Habilidade para o Trabalho Mental 2009 Vetor

HTP The  House-Tree-Person  (HTP)  de  John  N. 
Buck 2003 Vetor

HumanGuide HumanGuide 2007 GISELLE MUELLER-
ROGER WELTER

ICFP-R Inventário  dos  Cinco  Fatores  de 
Personalidade Revisado - ICFP-R (**) 2001 LabPam

IECPA IECPA-Inventário de Expectativas e Crenças 
Pessoais acerca do Álcool 1996 Casa do Psicólogo

IFP
IFP (Inventário Fatorial de Personalidade) 1997 Casa do Psicólogo
Inventário fatorial de personalidade revisado - 
IFP - R (versão reduzida) 2001 LabPam

IHS IHS (Inventário de Habilidades Sociais) 2001 Casa do Psicólogo
IHSA-Del-Prette - 
Inventário de habilidades 
sociais para 
adolescentes: Manual de 
aplicação, apuração

IHSA-Del-Prette  -  INVENTÁRIO  DE 
HABILIDADES  SOCIAIS  PARA 
ADOLESCENTES:  MANUAL  DE 
APLICAÇÃO,  APURAÇÃO  E 
INTERPRETAÇÃO

2008 Zilda Del Prette

INVENTÁRIO DE 
AVALIAÇÃO 
OCUPACIONAL - IAO 

INVENTÁRIO  DE  AVALIAÇÃO 
OCUPACIONAL - IAO 2007 Eugênia Matilde Peixoto 

Sofal

INVENTÁRIO DE 
ESTILOS PARENTAIS Inventário de Estilos Parentais - IEP - Editora Vozes

Inventário de Percepção 
de Suporte Familiar 
(IPSF)

Inventário de Percepção de Suporte Familiar 
(IPSF) 2008 Vetor Editora Psico-

Pedagógica Ltda

ISSL ISSL (Inventário de Sintomas de Stress para 
Adultos de Lipp) 2000 Casa do Psicólogo

L.A.B.E.L L.A.B.E.L. 2003 Moityca
MEDIDA DA Teste Medida da Prontidão Mental - MPM 2006 Edites
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PRONTIDÃO MENTAL
MPR - Escala Geral MPR - Escala Geral 2008 Casa do Psicólogo

NEO PI-R

Inventário  de  Cinco  Fatores  NEO Revisado 
NEO FFI-R (versão curta) 2007 Vetor

NEO PI-R Inventário de Personalidade NEO 
Revisado 2007 Vetor

O Desenvolvimento do 
Comportamento da 
Criança no Primeiro Ano 
de Vida

O  Desenvolvimento  do  Comportamento  da 
Criança no Primeiro Ano de Vida 1997 Casa do Psicólogo

PALOGRÁFICO O  Teste  Palográfico  na  Avaliação  da 
Personalidade 2004 Vetor

PFISTER As Pirâmides Coloridas de Pfister 2005 CETEPP
PMK PMK (Psicodiagnóstico Miocinético) 2001 Vetor

QSG QSG  (Questionário  de  Saúde  Geral  de 
Goldberg) 1996 Casa do Psicólogo

QUATI QUATI (Questionário de Avaliação Tipológica 
- versão II) (**) 2000 Vetor

R-1
R-1 - Forma B (manual) - Teste Não Verbal 
de Inteligência 2004 Vetor

R-1 (Teste não Verbal de Inteligência) 2002 Vetor

R-2 R-2  (Teste  não  Verbal  de  Inteligência  para 
Crianças) 2000 Vetor

RAVEN
Raven (geral) (**) 2001 CEPA
Manual  Matrizes  Progressivas  Coloridas  de 
Raven - Escala Especial 1999 CETEPP

RE HSE P RE-HSE-P  -  Roteiro  de  Entrevista  de 
Habilidades Sociais Educativas Parentais 2009 Vetor Editora

RORSCHACH

Rorschach - Sistema da Escola Francesa (1. 
O  Psicodiagnóstico  de  Rorschach  em 
Adultos:  Atlas,  Normas  e  Reflexões.  2.  A 
Prática do Rorschach)

1998 1. Casa do Psicólogo 2. 
Vetor

O  Rorschach:  Teoria  e  Desempenho 
(Sistema  Klopfer);  O  Rorcschach:  Teoria  e 
Desempenho II (Sistema Klopfer)

1997/2006 1. Editora Manole; 2. 
Casa do Psicólogo

Rorschach  Sistema  Compreensivo  (Manual 
de Classificação e Manual de Interpretação) 1999 Casa do Psicólogo

Rorschach Clínico (**) 2002 
Sociedade de 

Rorschach de São 
Paulo

SDS - Questionário de 
Busca Auto-Dirigida SDS - Questionário de Busca Auto-Dirigida 2008 Casa do Psicólogo

SISTEMA MULTIMÍDIA 
DE HABILIDADES 
SOCIAIS DE CRIANÇAS

Sistema Multimídia de Habilidades Sociais de 
Crianças (SMHSC - Del - Prette) 2005 Casa do Psicólogo

STAXI STAXI  (Manual  do  Inventário  de  Expressão 
de Raiva como Estado e Traço) (**)

1992 Vetor
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Inventário  de  Expressão  de  Raiva  como 
Estado e Traço - STAXI 2 2010 Vetor Editora

TAT TAT (Teste de Apercepção Temática) (**) 1995 Casa do Psicólogo

TCA VISUAL TCA  Visual  (Teste  Computadorizado  de 
Atenção) (**) 2001 Cognição

TDAH Escala de Transtorno do Déficit de Atenção / 
Hiperatividade - TDAH 2000 Casa do Psicólogo

TEACO-FF - Teste de 
Atenção Concetrada Teste de Atenção Concetrada - TEACO-FF 2009 Casa do Psicólogo

TEADI e TEALT Teste  de  Atenção  Dividida  e  Teste  de 
Atenção Alternada 2009 Casa do Psicólogo

TEI TEI (Teste Equicultural de Inteligência) 2002 CEPA

TESTE AC
AC-15 (Teste de Atenção Concentrada) 2003 Vetor
Teste AC (**) 2003 Vetor

Teste Conciso de 
Raciocínio - Manual TCR Teste Conciso de Raciocínio - Manual TCR 2006 Vetor

TESTE D2 Teste D2 (Atenção Concentrada) 2000 CETEPP
TESTE D70 Teste D. 70 - Manual revisado e ampliado 2007 CETEPP
TESTE DAS FÁBULAS Teste das Fábulas 1993 CETEPP

TESTE DAS LINHAS Teste das Linhas (Atenção/Percepção Visual 
de Orientação). 2000 Cognição

TESTE DE APTIDÃO 
PARA A PILOTAGEM 
MILITAR (TAPMiL)

TESTE DE APTIDÃO PARA A PILOTAGEM 
MILITAR (TAPMiL) 2008 

INSTITUTO DE 
PSICOLOGIA DA 

AERONÁUTICA (IPA)
Teste de Criatividade 
Figural Infantil Teste de Criatividade Figural Infantil 2010 Vetor Editora

Teste de Inteligência 
Geral - Não-Verbal (TIG-
NV)

Teste  de  Inteligência  Geral  -  Não-Verbal 
(TIG-NV) 2006 Casa do Psicólogo

TESTE DE MEMÓRIA 
VISUAL Teste de Memória Visual - TMV (**) 2004 LabPam

Teste de Memória Visual 
de Rostos - MVR 

Teste de Memória Visual de Rostos - MVR - 
Adaptação Brasileira 2010 Casa do Psicólogo

TESTE DE RACIOCÍNIO 
ANALÓGICO DEDUTIVO

Teste  de  Raciocínio  Analógico  Dedutivo  - 
TRAD 2002 LabPam

Teste de Raciocínio 
Inferencial (Manual RIn) Teste de Raciocínio Inferencial (Manual RIn) 2006 Vetor

TESTE DO DESENHO 
DE SILVER

SDT (Teste do Desenho de Silver - Cognição 
e Emoção) 1996 Casa do Psicólogo

TESTE DOS CÍRCULOS Teste  dos  Círculos  (Atenção/Percepção  de 
Distância). 2000 Cognição

TESTE DOS RELÓGIOS Teste dos relógios (B e C) 2002 Vetor
Teste Não-Verbal de 
Raciocínio para Crianças

Teste  Não-Verbal  de  Raciocínio  para 
Crianças - TNVRI 2005 Vetor

TESTE PICTÓRICO DE 
MEMÓRIA VISUAL 
(TEPIC-M)

TESTE PICTÓRICO DE MEMÓRIA VISUAL 
(TEPIC-M)

2007 Vetor



245

Testes de Atenção 
Dividida e Sustentada Testes de Atenção Dividida e Sustentada 2006 Vetor

Testes de Torrance
Testes  de  Torrance  (Avaliação  da 
Criatividade por Figuras e Palavras) - versão 
brasileira

2002-Lamp PUC-Campinas

TONI-3: Teste de 
Inteligência Não-Verbal: 
uma Medida de 
Habilidade Cognitiva 
Independente da Linguag

TONI-3:  Teste  de  Inteligência  Não-Verbal: 
uma  Medida  de  Habilidade  Cognitiva 
Independente da Linguagem

2006-Vetor

V-47 V-47 (Teste Verbal de Inteligência) (**) 2003-Vetor

WAIS Escala de Inteligência Wechsler para Adultos 
- WAIS III 2004-Casa do Psicólogo

WISC WISC-III  (Escala  de  Inteligência  Wechsler 
para Crianças) 2002-Casa do Psicólogo

WISCONSIN

Manual  do  Teste  WISCONSIN  de 
Classificação de Cartas 2004-Casa do Psicólogo

Teste Wisconsin de Classificação de Cartas - 
versão para idosos 2009-Casa do Psicólogo

ZULLIGER
Teste de Zulliger - Vaz (**) 1998-Casa do Psicólogo
O teste de zulliger no sistema compreensivo 
ZSC - forma individual 2007-LapSAM/LabAPE

Total de testes : 123

Testes não psicológicos

Instrumentos que foram encaminhados ao CFP, mas não são testes psicológicos:
A Comissão Consultiva  em Avaliação Psicológica analisou os instrumentos relacionados,  a 
seguir e concluiu que não são testes psicológicos. Assim, podem ser utilizados por psicólogos e 
por profissionais de outras áreas.

• Psicologia  do  desenvolvimento  do  lactente  e  da  criança  pequena  -  bases 
neuropsicológicas e comportamentais, Editora Atheneu.

• "PEI" - Programa de Enriquecimento Instrumental.
• "SF-36"
• "Teste Metropolitano de Prontidão" - Editora Vetor.
• "Teste Mini-Mental" - autor Joaquim P. Brasil-Neto.
• "Teste de Desempenho Escolar (TDE)" - Casa do Psicólogo.
• "Teste de Percepção de Cores".
• Escala de Avaliação das Estratégias de Aprendizagem para o Ensino.
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