
 

Nota Prévia 

O presente trabalho de dissertação culmina cerca de sete anos de investigação e muitos mais de 

pesquisa e reflexão pessoal sobre o tema “inteligência humana”. Tratando-se de um domínio central em 

Psicologia, ao longo da minha formação inicial, na licenciatura, reencontrei-o abordado de diversas perspectivas 

e com ênfases distintas: na disciplina de “Psicologia do Pensamento, Linguagem e Inteligência”, do ponto de 

vista da abordagem cognitiva; na disciplina de “Psicologia do Desenvolvimento”, do ponto de vista da 

epistemologia genética; na disciplina de “Psicometria”, do ponto de vista da medida; na disciplina de “Psicologia 

Diferencial”, do ponto de vista dos modelos de organização e dos métodos de investigação das diferenças; nas 

disciplinas de “Psicopatologia”, do ponto de vista do défice funcional e da classificação da deficiência mental; na 

disciplina de “Técnicas de Diagnóstico Psicológico da Inteligência”, do ponto de vista da avaliação psicológica; 

na disciplina de “Psicologia Diferencial das Aptidões e Interesses”, do ponto de vista das aplicações em contexto 

de orientação e desenvolvimento da carreira. A inteligência tornou-se de seguida assunto de relevo em parte 

substancial das matérias que por muitos anos leccionei, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 

(Universidade de Lisboa) – nas disciplinas de “Psicometria” e de “Psicologia Diferencial” – e nas actividades de 

avaliação psicológica envolvidas no estudo de casos, em contexto de supervisão de estágios e de serviços à 

comunidade.  
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Acresce que decorrida entre a década de 70 e a de 80, a minha formação inicial coincidiu em pleno com 

o afirmar do movimento cognitivista e com uma das transições mais marcantes de paradigma em Psicologia: a 

metáfora computacional trazia a cognição humana à ribalta da investigação psicológica, fazendo emergir novas 

metodologias, novos conceitos e novas aplicações e criando a expectativa e uma via de unificação ou integração 

do conhecimento em Psicologia. O impacto em psicologia da inteligência foi enorme, como se poderia antecipar, 

e deu por fim origem, ao cabo de várias décadas dominadas pela abordagem diferencial, a mudanças 

substanciais nos conceitos e nas metodologias de investigação e, por consequência, a novas teorias e 

perspectivas de avaliação. Esta evolução do domínio abriu, por sua vez, caminho à integração dos novos 

conceitos e abordagens com conceitos e métodos tradicionais de investigação e avaliação da inteligência.  

É assim que os modelos integrativos ou sistémicos, que se afirmaram nas últimas duas décadas do 

século XX, estabeleceram ao mesmo tempo o contexto e o motivo para a presente investigação: o contexto, o 

paradigma sistémico de investigação da inteligência humana; o motivo, a pesquisa da natureza e do significado 

da inteligência na tradicional conceptualização, investigação e avaliação – no paradigma diferencial – e sua 

comparação com os actuais modelos sistémicos, na busca de contrastes, sobreposições, complementaridades 

ou suplementaridades. O lugar reservado à inteligência humana – ou no indivíduo ou na relação que se 

estabelece entre indivíduo e meio – e o sentido ou propósito da inteligência – a adaptação ao meio, entendida ou 

como produto de um desenvolvimento ou como o próprio processo de desenvolvimento – constituem duas 

distinções fundamentais entre os paradigmas diferencial e sistémico que neste projecto se procurou aprofundar, 

quanto aos fundamentos, ao alcance e às implicações. 

 

 No percurso da minha carreira, este projecto de investigação representa uma etapa muito significativa 

de aprofundamento e estruturação de saberes e de treino da autonomia como investigadora. Quando o iniciei 

não tinha ideia de até onde ele me levaria. Constituiu, por isso, uma verdadeira caminhada em que o próprio 

caminho se construiu…caminhando. Sem dúvida, muitos terão sido os contributos e estímulos que recebi, ao 

longo desse percurso, tão significativo do ponto de vista profissional quanto pessoal, e que, de maneira mais 

indirecta ou mais directa, me facilitaram a concretização deste objectivo de carreira; devo, por isso, uma palavra 

de sentido reconhecimento a todos os colegas, amigos e familiares que, em muitas ocasiões e de várias 

maneiras, me apoiaram, me incentivaram, me levaram a acreditar, a persistir e a prosseguir, apesar dos 

inevitáveis obstáculos e dificuldades que um trabalho desta natureza, e com esta extensão e duração, sempre 

impõe. 

 Dirijo, assim, um primeiro agradecimento formal à instituição que em parte substancial apoiou 

financeiramente este projecto, o Centro de Psicometria e de Psicologia da Educação, dependente, através da 

Fundação da Universidade de Lisboa, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Por outro lado, agradeço 

também a concessão dos direitos de utilização das técnicas diferenciais: pela empresa editora da WAIS-III, 

Harcourt Assessment (direitos inteiramente suportados pelo Centro de Psicometria e Psicologia da Educação) e 

pelo Prof. Robert Sternberg (à época, da Universidade de Yale, USA) autor do STAT-R (H). 
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  À Prof. Maria José Miranda, directora do referido centro de investigação durante o período de 

desenvolvimento deste projecto, mas sobretudo orientadora desta dissertação e por muitos anos coordenadora 

da minha actividade docente e científica, quero expressar sincera gratidão pelo seu precioso apoio e estímulo 

enquanto formadora, cientista e interlocutora de excepção; foi um verdadeiro privilégio beneficiar do seu vasto 

saber e sentido crítico, dos seus elevados padrões de exigência e de rigor, e da sua confiança, que sempre 

constituiu estímulo decisivo ao meu investimento e à minha criatividade. O respeito e a flexibilidade com que 

reiteradamente encarou as minhas opções, mesmo quando não concordava inteiramente com elas, em muito 

favoreceram o desenvolvimento do sentido de autonomia e de auto-confiança necessários à implementação da 

minha actividade de investigação, pelo que constituíram contributo valioso à concretização deste projecto e à 

minha formação como cientista. 

 Às investigadoras do Centro de Psicometria e Psicologia da Educação, Prof. Rosa Novo, Dra. Nina 

Prazeres, Dra. Rute Pires e Dra. Maria João Santos, quero manifestar o meu reconhecimento pela generosidade 

com que cederam o seu tempo, competência e experiência na tarefa morosa de classificação de respostas, no 

âmbito do estudo de consistência inter-avaliadores da WAIS-III. Sem a sua colaboração teria sido simplesmente 

impossível concretizar essa parte da investigação. 

Também o sucesso da campanha de aplicações do Estudo Principal em muito se deveu à equipa de 

psicólogos – Dra. Alexandra Marques Pires, Dra. Helena Margarida Guilherme, Dra. Helga Pedro, Dr. Jorge 

Araújo, Dra. Maria João Santos, Dra. Sandra Fraga, Dra. Sónia Carvalho e Doutora Maria do Rosário Lima – a 

quem devo caloroso agradecimento pelo profissionalismo, dedicação, disponibilidade e boa disposição que em 

muito contribuíram para a recordação agradável que guardo da época dessa estreita colaboração. Agradeço 

ainda o empenho que puseram na angariação de cerca de um terço dos participantes do Estudo Principal e à 

Dra. Alexandra Marques Pires, ao Dr. João Faria e ao Dr. Jorge Araújo, o rigor e competência da sua 

participação nas várias fases de registo de dados que tornaram essa tarefa menos penosa e mais eficaz.  

No que toca à análise de dados, quero começar por manifestar ao Prof. Gerardo Prieto não só a minha 

profunda gratidão pela generosidade e simpatia com que me acolheu em estágio na Universidade de 

Salamanca, como também a minha enorme admiração pela segurança e profundidade do seu conhecimento, 

pela sensibilidade e eficácia do seu método pedagógico e pela discrição e persistência do seu precioso apoio 

técnico e bibliográfico. À Dra. Leonor Nicolau (DataSience), à Prof. Carla Moleiro (ISCTE) e à Prof. Sandra Bolas 

(Universidade do Algarve) dirijo também uma palavra de agradecimento pela partilha de conhecimento, no 

âmbito das metodologias estatísticas, a qual foi por vezes decisiva para ultrapassar as dificuldades e os 

impasses colocados pela análise de dados. 

Um apoio que considero de enorme valor foi o que recebi de quantos contribuíram para a selecção 

bibliográfica em áreas de conhecimento vizinhas ao tema central da dissertação: à Prof. Isabel Barahona 

(Universidade de Lisboa, FPCE) agradeço as sugestões de leituras na área das neurociências; à Prof. Teresa 

Ribeiro (Universidade de Lisboa, FPCE) a bibliografia que me forneceu na área sistémica; ao Prof. Paulo Lopes 

(Universidade de Surrey, Inglaterra), o acesso que me facilitou à bibliografia na área da Inteligência Emocional, 

em particular aos seus próprios trabalhos; ao Prof. Willis Overton (Universidade de Temple, Filadélfia, USA) a 
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disponibilização de publicações suas, não facilmente acessíveis, na área da reflexão epistemológica e da 

metateoria. E à Dra. Ana Teresa Gouveia (Universidade de Rochester, Nova Iorque) quero deixar um afectuoso 

e muito reconhecido agradecimento pela sua sempre pronta e eficaz assistência na angariação dos títulos 

menos acessíveis, mesmo quando em condições de pressão ou sobrecarga de trabalho, sinal de uma amizade 

que espero poder retribuir e muito desejo continuar a merecer.  

 À Dra. Maria João Santos manifesto o meu enorme reconhecimento pela generosidade com que 

aceitou substituir-me nas funções docentes durante um semestre, com sacrifício do seu próprio trabalho. Além 

disso, quero agradecer a atenção com que acompanhou e participou em diversas etapas deste projecto e a 

dedicação e competência com que sempre desempenhou as suas tarefas. Espero que o futuro nos dê 

oportunidade de intensificar a nossa partilha de ideias, de interesses e de objectivos e, sobretudo, a nossa 

amizade. 

A todos os colegas, amigos e familiares que de algum modo contribuíram para a concretização deste 

projecto, quero deixar também uma palavra de sincero agradecimento: à Eng. Ana Paula Pereira, pelo seu 

sempre pronto e eficiente apoio em matéria de informática; à Teresa Vaz de Carvalho pela generosa ajuda e 

pelo elevado profissionalismo na revisão de textos redigidos em inglês; e à Dra. Alba Amaral, à Dra. Filipa Abreu, 

ao Dr. Fernando Gaspar, ao Dr. João Faria, ao Prof. João Justo e ao Dr. Noel Loureiro, meu sogro, bem como 

ao meu filho, Nuno Loureiro, pela persistente manifestação de interesse pelo projecto que se traduziu, entre 

outros aspectos, na angariação de participantes para a amostra do Estudo Principal. 

Uma palavra de reconhecimento é ainda devida aos estudantes do 3º ano, meus alunos na disciplina de 

Psicologia Diferencial entre os anos lectivos de 2000/2001 e 2004/2005, que apoiaram de maneira mais ou 

menos directa a implementação de várias fases do projecto, bem como às mais de 2400 pessoas que se 

voluntariaram para participar nos vários estudos, muito em particular aos 2318 sujeitos que acabaram por 

integrar as amostras estudadas, 250 dos quais realizando aplicações de duração superior a três horas. 

Expresso finalmente um agradecimento ao Conselho Científico da Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação, e à coordenação da disciplina de Psicometria, Prof. Maria Eduarda Duarte, pela 

autorização de redistribuição do serviço docente no ano de 2006/2007, de modo a concentrar apenas num 

semestre a carga horária anual, tendo em vista terminar a redacção desta dissertação; e à coordenação da 

Variante de Orientação e Desenvolvimento da Carreira, Prof. Helena Rebelo Pinto, a cedência de instalações 

para a realização das aplicações do Estudo Principal.  

 

Quero terminar dirigindo uma palavra de carinhoso agradecimento à minha família: primeiro à minha 

Mãe, Maria Alice, de quem recebi, ao longo de toda a vida, o carinho e a atenção discreta e presente, manifestos 

na sua permanente preocupação e cuidado e na sua tolerância relativamente à pouca retribuição e apoio que lhe 

pude dar, sobretudo durante os anos que durou esta investigação. Ainda aos meus sogros, pelo seu afecto e 

apoio incondicionais, muito em particular à minha sogra, Maria da Glória, pela sua presença atenta e oportuna e 

pelo valioso e eficiente apoio que sem hesitação muito generosamente sempre me disponibiliza, e sem o qual 

teria sido muito mais difícil concretizar este trabalho. E ao meu irmão, José Pedro, pela ajuda na árdua tarefa de 
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revisão de quadros de resultados e pelo interesse em relação ao trabalho que constituiu importante estímulo à 

sua conclusão.  

Aos meus filhos – Nuno, Duarte e Joana – deixo uma palavra de muita ternura e gratidão pela forma 

como souberam, cada um à sua maneira, acompanhar os bons e os menos bons momentos deste percurso e 

como foram suprindo as minhas ausências e compreendendo as minhas impaciências. E ao Carlos Luís, meu 

marido, agradeço mais do que o seu incondicional apoio, que me possibilitou adquirir muitos dos recursos 

bibliográficos e informáticos imprescindíveis à concretização deste projecto: a sua tolerância, a sua enorme 

generosidade, o seu imenso afecto. 

 

Por fim, é justo dirigir uma palavra de sentido reconhecimento à Maria Arminda Fernandes, à Júlia Silva, 

à Paula Felgueiras e ao Carlos Serrano pela sincera dedicação e elevada competência com que sempre 

cumprem as suas funções, no que me poupam a inúmeras preocupações e tarefas que o quotidiano da 

organização e do funcionamento doméstico constantemente impõe. 

  


