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ENQUADRAMENTOENQUADRAMENTOENQUADRAMENTOENQUADRAMENTO    
 
A aplicação experimental do STAT-R, Nível H (versão portuguesa de 

2004), destinado a estudantes do ensino secundário e superior e a adultos em 
geral, decorre em 2003/2004 no âmbito da disciplina de Psicologia Diferencial e 
consiste num trabalho prático (facultativo) de realização de uma tarefa de 
investigação pelo qual o/a aluno/a poderá receber 1 valor adicionado à sua nota 
de avaliação escrita (de frequência ou de exame). Tendo em vista a adaptação 
do teste para utilização na população portuguesa, irá constituir o segundo ensaio 
experimental da prova com uma amostra portuguesa.  
 

O STAT-R é um novo instrumento de medida do funcionamento cognitivo 
que operacionaliza um modelo recente, a Teoria Triárquica da Inteligência 
Humana (de Robert Sternberg, Yale University, USA), e se encontra em fase de 
desenvolvimento experimental no próprio país de origem. Os dados recolhidos 
nesta aplicação destinam-se ao estudo metrológico da segunda versão 
portuguesa, em especial à análise de itens e estudo da precisão, os quais por 
sua vez fundamentarão eventuais adaptações a introduzir posteriormente.  

 
A presente investigação foi precedida de um estudo piloto com uma 

amostra de universitários (N=66), em que foi dada especial atenção a aspectos 
de aplicação (tempos de execução, clareza das instruções, ambiguidade do 
conteúdo dos itens, etc.), e do 1º Ensaio Experimental, cujas aplicações foram 
realizadas pelos alunos de Psicologia Diferencial de 2002/2003 (N=820). Estes 
estudos permitiram efectuar a análise de itens e os estudos metrológicos que 
serviram de base à introdução de modificações e ajustamentos no teste, tendo 
em vista a sua utilização neste 2º Ensaio Experimental. 

 

    

PROCEDIMENTOS GERAISPROCEDIMENTOS GERAISPROCEDIMENTOS GERAISPROCEDIMENTOS GERAIS    
 

Neste trabalho deverá proceder à aplicação do STAT-R, H a pelo menos 
8 sujeitos. Pode aplicar a prova a um sujeito de cada vez ou em grupo. Cada 

Anexo 1.9 
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aplicação terá uma duração aproximada de cerca de 90 a 120 minutos. Deve 
seguir alguns critérios na escolha dos participantes, tendo em vista a 
diversificação da amostra quanto a variáveis que são conhecidas como 
relevantes no que toca ao funcionamento cognitivo. Assim,  deverá atender  aos 
seguintes critérios na escolha dos participantes:  

• sexo : ambos os sexos, mais ou menos equilibradamente, se 
possível. 

• idade: a partir dos 16 anos e 0 meses até aos 70 anos; deverá 
diversificar o mais possível a idade da sua amostra dentro desta gama 
etária.  

• nível de escolaridade: deverá ser superior a 9º ano e diversificado no 
conjunto da amostra, pelo que se exige que pelo menos 4 das 8 
aplicações sejam feitas a pessoas com nível de escolaridade ≤ 12º 
ano (se conseguir mais do que 4, melhor será, para que se aproxime 
mais das características da população portuguesa).  

• profissão: diversificar área de actividade, se possível cobrindo os 
sectores primário (agricultura), secundário (indústria) e terciário 
(serviços).  

• área de residência: se possível examinar pelo menos alguns 
residentes fora da cidade de Lisboa; (seria favorável ao estudo 
dispor-se de uma relativa cobertura nacional). 

 
Apesar de ser desejável que, por razões éticas e de rigor científico, as 

aplicações não sejam realizadas com sujeitos com um grau de relação 
significativo com o aplicador, esta não será uma condição imprescindível, por se 
tratar de um teste de aplicação colectiva; contudo, recomenda-se dentro do 
possível, a troca de participantes entre os alunos para que sejam criadas 
condiçõies profissionais de aplicação. Sugere-se ainda que não sejam realizadas 
aplicações a sujeitos com clara perturbação psicológica ou psiquiátrica, pois 
poderão criar situações de aplicação difíceis de enfrentar ou ter reacções 
imprevisíveis à situação de avaliação. 

 
Quando estabelecer contacto com os participantes, procure sensibilizá-los 

para a necessidade de desenvolver este tipo de estudos antes que um teste 
possa ser utilizado na prática da avaliação psicológica. Para isso, poderá 
orientar-se pelas explicações que encontra à frente (ver caixa na  “Descrição 
Detalhada de Tarefas”). 

 
Uma vez que o teste se encontra actualmente em estudo com amostras 

portuguesas, não é possível por enquanto utilizá-lo em avaliação psicológica e 
no estudo de casos. Todos os participantes que se voluntariem para realizar o 
teste devem, pois, ser previamente informados de que não terão acesso a 
resultados, até porque não se dispõe de normas portuguesas. Os participantes 
devem, antes, ser sensibilizados para a necessidade de realizar estudos como 
este para que seja possível, num futuro próximo, dispor em Portugal deste 
importante e actual instrumento de avaliação do funcionamento intelectual.  

 
Considerando o objectivo destas aplicações, é imprescindível que elas 

decorram dentro das condições que constituem requisitos básicos para a 
aplicação de técnicas diferenciais estandardizadas. Assim, há que respeitar as 
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condições físicas e psicológicas de aplicação estudadas e treinadas na disciplina 
de Psicometria e seguir à risca todas as recomendações e procedimentos 
estabelecidos nas INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO do teste. Caso uma aplicação 
não decorra dentro dos parâmetros mínimos necessários para que seja 
considerada rigorosa, esse facto deverá ser assinalado no formulário de 
AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DE APLICAÇÃO, no local destinado a esse 
efeito. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFASDESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFASDESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFASDESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS    
 

• Ler atentamente o formulário de AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DE 
APLICAÇÃO para se  inteirar dos aspectos a que deve estar atento/a 
antes, durante e depois das aplicações; 

• Ler atentamente as INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO; 

• Analisar, em conjunto com a leitura das instruções, o Material da Prova – 
Cadernos e Folha de Respostas - familiarizando-se com  os materiais e 
conteúdos do teste que irá utilizar; 

• Certificar-se de que dispõe dos materiais adicionais exigidos (material de 
escrita, folhas de rascunho e cronómetro); 

• Preparar convenientemente o local de aplicação respeitando as condições 
físicas exigidas para a aplicação de um teste (cuidar em particular a 
iluminação, o silêncio, o conforto e relativo isolamento do local de 
aplicação); no caso de efectuar as aplicações em grupo (colectivas) deverá 
providenciar um local de aplicação que permita sentar confortavelmente o 
número de pessoas a quem aplicará a prova em simultâneo, sendo que 
todas deverão dispor de uma mesa para efectuar a prova e de um espaço 
de trabalho adequado; 

• Estabelecer a relação e explicar os objectivos da aplicação de acordo 
com as seguintes linhas gerais (não será necessário estandardizar as 
frases, mas não deverá afastar-se muito dos seguintes conteúdos): 

• o presente teste encontra-se em fase de adaptação para ser 
utilizado em Portugal na avaliação do funcionamento intelectual 
de indivíduos adultos, algo que é necessário em diversas áreas de 
intervenção dos psicólogos - se quiser, pode exemplificar com o 
contexto clínico (diagnóstico da deficiência, sobredotação, perda 
de eficiência com a idade) ou o contexto escolar (despiste de 
dificuldades de aprendizagem e de defices de funcionamento 
cognitivo no final do ensino secundário e no ensino superior, por 
exemplo); 

• não se dispõe ainda de dados sobre o teste na população 
portuguesa para que possam ser transmitidos resultados; nestas 
circunstâncias os resultados/somatórios de respostas certas não 
têm qualquer significado psicológico nem qualquer utilidade 
individual; a sua utilidade é, contudo, grande para a investigação e 
o aperfeiçoamento do teste; 

• este tipo de estudos é absolutamente indispensável para que se 
possa vir a utilizar o teste na prática,  no futuro; 

• agradeça e valorize a participação do(s) sujeito(s) neste estudo e 
assegure-lhe(s) a confidencialidade das respostas. 
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• Após a distribuição das Folhas de Resposta, de acordo com o 
procedimento previsto nas INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO, estar atento à 
recolha dos dados de identificação, imprescindíveis para a caracterização 
da amostra:  

• Nome: para garantir confidencialidade, os examinados deverão ser 
identificados apenas pelas suas iniciais; 

• Outros dados de identificação: os restantes dados de identificação 
deverão ser correctamente anotados na Folha de Respostas, por cada 
sujeito; chama-se a atenção, em especial, para os seguintes: 

• Data de nascimento: verificar ano, pois é frequente as pessoas 
enganarem-se e escreverem o ano actual e não o de 
nascimento; 

• Escolaridade: anos de escolaridade completos (e formações 
profissionais, quando se aplique); 

• Profissão: a actividade deve ser identificada de forma 
específica; estar especialmente atento às designações 
genéricas “Funcionário Público”, “Reformado/Aposentado”, 
“Desempregado”,  “Militar” ou outras similares e, nestes casos, 
solicitar indicação da área específica de actividade em que 
trabalha / trabalhou; 

• Local de Residência: solicitar indicação do Concelho, 
especialmente quando a localidade de residência seja pequena 
ou menos conhecida; 

• Distribuir os cadernos de teste só depois de terminar o preenchimento 
dos dados pessoais  na folha de respostas e aplicar a prova seguindo 
escrupulosamente as INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO;  

• Estar atento e registar qualquer acontecimento relevante que tenha lugar 
durante a aplicação e anotar as dificuldades relatadas pelos sujeitos, 
observadas ou sentidas no formulário AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DE 
APLICAÇÃO;  

• Respeitar os limites de tempo estabelecidos nas INSTRUÇÕES DE 
APLICAÇÃO e registar (no formulário de AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA 
DE APLICAÇÃO) os tempos de execução de cada parte (desde início da 
cronometragem até último sujeito a terminar) e total (incluindo tempo 
ocupado com leitura de instruções); os tempos de execução devem ser 
registados em segundos; 

• No final da aplicação, pedir a opinião ao(s) participante(s) sobre as 
dificuldades /  críticas / reacções / reservas etc.; perguntar, por exemplo, o 
que sentiram ao responder ao teste, que dificuldades experimentaram e  o 
que pensam acerca do teste  (especifique itens comentados pelos 
participantes / sugestões no formulário de AVALIAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA DE APLICAÇÃO). Não se esqueça de agradecer aos 
participantes a colaboração no estudo. 

• Preencher o formulário de AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DE 
APLICAÇÃO (caso os espaços disponibilizados para 
comentários/críticas/sugestões não forem suficientes, poderá acrescentar 
folhas em que complete as ideias que considere pertinentes.) 
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• Se realizar mais do que uma aplicação, deverá verificar sempre se os 
cadernos utilizados não foram indevidamente escritos pelos 
participantes e, se tiverem sido, deverá eliminar todos os vestígios de 
resposta ou tentativa de resposta que possam prejudicar ou facilitar a 
tarefa a quem venha a receber o mesmo caderno numa aplicação seguinte;  

• no caso de passar o material a outro/a colega, deverá ter também este 
último cuidado; mesmo assim, recomenda-se a quem receba o material de 
outros/as colegas, e antes de efectuar as suas aplicações, a verificação 
do estado dos cadernos para evitar situações imprevistas durante a 
aplicação;  

• Entregar  o material – cadernos de teste e instruções de aplicação –  
depois de verificado, no prazo acordado aquando da sua requisição e 
entregar as Folhas de Respostas de todas as aplicações, juntamente com 
o formulário de AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DE APLICAÇÃO, 
devidamente preenchido, até dia 23 de Junho de 2004. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em caso de dúvidas acerca deste trabalho poderá recorrer aos tempos de 

atendimento da disciplina de Psicologia Diferencial ou contactar a docente no 
seguinte endereço electrónico: mjafonso@netcabo.pt . 
 
 

 

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO NESTE ESTUDO!! 
    

☺ 
 

 


