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ESTUDO PRINCIPAL: ENQUADRAMENTO E PROCEDIMENTOS 

 
OBJECTIVO DA INVESTIGAÇÃO: O presente projecto tem por objectivo estudar dois 
paradigmas de investigação da inteligência humana – o “paradigma diferencial” e o 
“paradigma sistémico”– em três níveis de análise: 1) perspectivas epistemológica e 
metodológica de investigação, 2) modelos conceptuais e 3) métodos de avaliação.  
 
INSTRUMENTOS: O paradigma diferencial é representado neste estudo pelo contributo 
teórico de David Wechsler (1896-1981) e pela Escala de Inteligência de Wechsler para 
Adultos, na sua mais recente edição - WAIS-III (Wechsler, 1997); o paradigma sistémico 
remete para o trabalho desenvolvido desde a década de 70 do século XX por Robert 
Sternberg (Yale University, USA) e para o Teste Triárquico de Aptidões de Sternberg - 
Revisto (Nível H) - STAT-R (H) (Sternberg, 2002/1992). Ambos os testes foram concebidos 
para utilização com adolescentes e adultos (idade ≥ 16 anos), o primeiro para aplicação 
individual e o segundo para aplicação colectiva ou individual, mas encontram-se em fases 
distintas de desenvolvimento empírico: a WAIS-III é resultado de uma evolução continuada e 
culmina cerca de seis décadas de sucessiva revisão, aperfeiçoamento técnico e utilização 
generalizada, especialmente em avaliação clínica; o STAT-R, ao contrário, representa uma 
tentativa de ruptura com a forma tradicional de conceber a medida da inteligência. 
 
FASES DO PROJECTO: O projecto incluiu a tradução, adaptação e estudo metrológico das 
duas técnicas de avaliação da inteligência. Após os ensaios experimentais de cada uma 
com amostras portuguesas, já concluídos, os dois testes serão agora aplicados em conjunto 
numa mesma amostra – Estudo Principal – tendo em vista o recurso a métodos 
correlacionais. Pretende-se, deste modo, analisar a estrutura das variáveis latentes 
subjacentes aos dois instrumentos e testar o ajustamento de modelos conceptuais 
alternativos, tradicionais e actuais, para a explicação das comunalidades entre as variáveis 
observadas.  
 
PLANEAMENTO DAS APLICAÇÕES: Solicita-se a sua colaboração para a aplicação dos 
dois instrumentos referidos a uma subamostra da amostra do Estudo Principal. A amostra 
total deverá incluir no mínimo 200 participantes. Cada um dos 8 examinadores envolvidos 
nesta fase do trabalho deverá efectuar as duas aplicações a cerca de 25 participantes. 
Cada aplicação demora aproximadamente 1.30h. O centro de investigação pagará 25€ por 
cada aplicação da WAIS-III (aplicação individual) e 5€ por cada aplicação (a cada 
participante) do STAT-R (aplicação individual ou colectiva). 
 
As aplicações deverão decorrer durante os meses de Novembro e de Dezembro de 2004, 
nas instalações da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação ou noutros 
locais a combinar entre examinadores e participantes, desde que reúnam as condições 
necessárias a uma adequada avaliação psicológica (espaço, conforto, iluminação, silêncio, 
mobiliário, isolamento, ausência de interrupções).  
 
Os dois testes podem ser aplicados no mesmo dia, com um intervalo entre os dois, ou 
eventualmente em dias separados, devendo neste caso o intervalo que medeia entre as 
duas aplicações ser o mais reduzido possível (igual ou inferior a uma semana). A aplicação 
de cada uma das provas deve idealmente ser efectuada sem interrupções. Se possível, 
deve procurar equilibrar na sua subamostra a sequência de aplicação, começando por 

Anexo 1.16 
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aplicar a WAIS-III em aproximadamente metade dos casos e começando pelo STAT-R na 
outra metade. 
 
PROCEDIMENTOS: Tendo em vista a uniformização de procedimentos seguidos pelos 8 
examinadores, e o controlo de algumas variáveis situacionais que poderão interferir nos 
resultados do estudo, identificam-se aqui as principais linhas orientadoras que devem ser 
respeitadas dentro do possível: 
 

1. Recrutamento dos participantes: para angariar participantes seguir-se-ão dois 
procedimentos gerais: 

a. Distribuição pelos examinadores de participantes já inscritos (o recrutamento 
contou com a colaboração dos alunos da disciplina de Psicometria); 

b. Contactos pessoais dos examinadores  
Cada participante, após o contacto inicial, deve ler e preencher uma ficha de 
INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO na qual se encontra uma breve descrição dos 
objectivos e da natureza da investigação e uma sensibilização à sua participação. 
Solicita-se o preenchimento completo dos dados, incluindo a assinatura do 
consentimento informado. Estas fichas deverão ser entregues no final do trabalho, 
em conjunto com as Folhas de Resposta e de Registo dos testes aplicados. 
Aquando do estabelecimento de contacto, deve ser evitada referência à “inteligência” 
como variável medida; em vez disso, na apresentação do projecto e sensibilização 
dos potenciais participantes devem ser seguidas as indicações relativas ao objectivo 
da investigação que constam da ficha de INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO. 
 

2. Marcação das aplicações: A larga maioria dos participantes já inscritos escolheu a 
Faculdade de Psicologia como local de aplicação. Nesses casos, as aplicações irão 
ser marcadas em função da disponibilidade dos examinadores e dos participantes, de 
preferência entre 4 e 7 dias antes da data que se propõe. As marcações serão 
efectuadas telefonicamente e deverão deixar clara a duração total das aplicações, 
a existência de intervalo ou a necessidade de duas deslocações (quando aplicável). 

a.  Quando possível, serão marcadas aplicações em simultâneo (exemplo: 
cinco examinadores aplicam a prova individual em gabinetes e um aplica a 
colectiva numa sala a cinco participantes, e ao final de 1,30h trocam – o que 
perfaz 10 participantes em 3 horas de aplicação). 

b. Quando tal não for possível devido a indisponibilidade simultânea de 
examinadores, as aplicações serão efectuadas individualmente, mesmo no 
caso do teste colectivo, e cada examinador organizará e marcará as suas 
aplicações. 

No caso de serem os próprios examinadores a angariar os participantes, as 
marcações serão efectuadas caso a caso, e pelo próprio examinador, atendendo 
sempre à disponibilidade dos participantes. 
 

3. Recepção dos participantes: A recepção dos participantes será diferente consoante 
as aplicações se realizem na faculdade ou fora dela. 

a. De acordo com a informação da ficha de INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO, os 
participantes que sejam avaliados na faculdade deverão ser recebidos no átrio 
e conduzidos à sala de aplicação por um dos examinadores. Os folhetos de 
APRESENTAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO / ACOLHIMENTO DOS PARTICIPANTES podem ser 
distribuídos no átrio à medida que as pessoas vão chegando e aproveitar-se 
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para dar algum esclarecimento que seja solicitado. No caso das aplicações 
simultâneas, será efectuada uma breve recepção e apresentação na sala de 
aplicação colectiva sendo seguidamente encaminhadas algumas pessoas para 
os gabinetes e permanecendo as restantes na sala para a aplicação colectiva.  

b. No caso das aplicações individuais e à responsabilidade de um examinador, 
um cuidado especial deve também ser posto no adequado acolhimento dos 
participantes e no estabelecimento de uma relação profissionalmente e 
interpessoalmente adequada à avaliação psicológica. 

c. O acolhimento e a introdução à aplicação deverão orientar-se pelos seguintes 
tópicos gerais, sem preocupação de ser exaustivo: 

o Apresentação pessoal: nome, formação e função 
o Boas vindas e agradecimento pela disponibilização para 

participar na investigação 
o (Se aplicação na Faculdade de Psicologia): Breve apresentação 

da instituição – tópicos possíveis: FPCE, uma das mais recentes 
da Universidade (Clássica) de Lisboa; Curso Superior de 
Psicologia lançado em 1975/76 e oficializado em 1977; 
transformado em Faculdade de Psicologia em 1980, com a 
valência adicional das Ciências da Educação; 1ª pedra do edifício 
em 1988; inauguração em 1991; prémios de arquitectura entre os 
quais o prémio Valmor; principais actividades: ensino – cursos de 
psicologia, de ciências da educação e mestrados – investigação, 
serviços à comunidade 

o Distribuição dos folhetos APRESENTAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO / 
ACOLHIMENTO DOS PARTICIPANTES a quem não os tenha ainda 
recebido  

o Apresentação geral da investigação em curso (baseada nas 
informações constantes da ficha de INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO 

e no conteúdo do próprio folheto distribuído); 
o Descrição sumária da natureza e organização das aplicações: 2 

instrumentos, um individual e outro colectivo; gabinetes e sala; 
(Se na Faculdade de Psicologia, e caso se aplique): referência ao 
intervalo e à possibilidade de utilização da SENHA DE BAR anexa 
ao folheto 

o (Se aplicações simultâneas): Breve apresentação da equipa de 
examinadores presente, distribuição dos participantes pelas salas 
de aplicação e apresentação dos examinadores. 

 
4. Procedimentos de Aplicação: Na aplicação de qualquer dos testes deverá seguir 

escrupulosamente todos os procedimentos estabelecidos no MANUAL DE APLICAÇÃO E 

COTAÇÃO (WAIS-III) ou nas INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO (STAT-R). 
a. Serão aplicados apenas 11 subtestes da WAIS-III, designadamente os que na 

versão original do teste permitem obter QIs (não se aplicam, portanto, os 
subtestes de Ordenação de Letras e Números, Pesquisa de Símbolos e 
Composição de Objectos). Sugere-se que ensaie a aplicação da escala WAIS-
III com um amigo ou familiar, apenas para treino, no caso de há algum tempo 
não aplicar escalas de Wechsler. No início da aplicação da WAIS-III, procure 
recolher com exactidão a informação demográfica sobre o participante, em 
especial escolaridade e profissão em que com frequência a informação é 
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insuficiente para classificação do caso (há que averiguar melhor, em particular, 
a profissão, no caso dos participantes que espontaneamente indicam 
“reformado/aposentado”, “funcionário público”, “desempregado” ou outras 
actividades não classificáveis pela CNP). Ao longo da aplicação, todas as 
respostas verbais devem ser anotadas com rigor, exactamente como são 
formuladas pelo participante, na Folha de Registo e com caligrafia legível 
(poderá utilizar lápis e, no final da aplicação, melhorar alguma palavra menos 
explícita). Não será necessário proceder à cotação da WAIS-III, mas deverá 
ter presentes os critérios para tomar decisões relativamente ao retrocesso na 
sequência de aplicação (início de cada subteste) e à paragem após insucessos 
consecutivos. Para este efeito, deverá apoiar-se nos critérios que constam 
do volume Critérios de Classificação e Exemplos de Resposta e não no 
Manual de Aplicação e Cotação, uma vez que os primeiros resultaram de um 
estudo prévio na população portuguesa e incluem já exemplos de respostas 
portuguesas 

b. Na aplicação do STAT-R deve seguir criteriosamente o procedimento descrito 
nas INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO.  
Deve distribuir a cada participante uma folha de rascunho e dispor de material 
de escrita para o caso de ser necessário. 
É particularmente importante assegurar-se de que todos os participantes 
entendem convenientemente a forma de utilização da Folha de Respostas 
antes de iniciar o teste, pois por vezes algumas pessoas mostram-se confusas. 
Deve verificar sempre, após cada aplicação, se os cadernos não foram escritos 
e se encontram em bom estado para a aplicação seguinte. 
 

5. No final de cada aplicação deve solicitar ao participante que não divulgue qualquer 
conteúdo da prova aplicada junto de outros participantes, posto que tal procedimento 
poderia contribuir para deturpar os resultados do estudo. Este procedimento é muito 
importante no caso de familiares ou amigos virem a participar também no estudo. 
Não deixe de agradecer calorosamente a generosa colaboração do participante e 
disponibilizar o contacto da investigadora (anotado no folheto distribuído) para algum 
esclarecimento ou para solicitar uma síntese dos resultados do estudo, a ser enviado 
quando este estiver terminado.  

 
6. Registo e entrega das Aplicações: Após cada aplicação, deverá utilizar o formulário 

ESTUDO PRINCIPAL: RELATÓRIO DAS APLICAÇÕES EFECTUADAS para registar os dados 
relativos à aplicação. No verso poderá anotar algum(uns) comentário(s) que 
considere relevante(s) ou assinalar algum caso em que as condições de aplicação 
não tiverem sido favoráveis e lhe pareça que não será adequada a retenção do caso 
para investigação. 
As Folhas de Registo da WAIS-III e as Folhas de Respostas do STAT-R devem ser 
reunidas por participante e ser entregues em conjunto com as fichas de INSCRIÇÃO 

PARA PARTICIPAÇÃO de cada participante e com o formulário ESTUDO PRINCIPAL: 
RELATÓRIO DAS APLICAÇÕES EFECTUADAS do examinador até ao prazo máximo de 31 
de Janeiro de 2005.  
 

Muito obrigada pela sua colaboração!! ☺  


