
WAIS III : FORMA EXPERIMENTAL PORTUGUESA 
1º Ensaio Experimental 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 

 

A aplicação experimental da WAIS III decorre em 2001/2002 no âmbito da disciplina 
de Psicologia Diferencial e consiste num trabalho prático (facultativo) de realização 
de uma tarefa de investigação. Tendo em vista a adaptação da Escala de Inteligência 
de Wechsler para Adultos - 3ª edição - à população portuguesa, irá dar início aos 
primeiros ensaios da prova com amostras portuguesas. Os dados recolhidos nesta 
aplicação destinam-se ao estudo psicométrico da prova, em especial à análise de 
itens e estudo da precisão, os quais por sua vez fundamentarão os primeiros 
ajustamentos ou adaptações a introduzir. 
 
Considerando o objectivo destas aplicações, é imprescindível que elas decorram 
dentro de condições que constituem requisitos básicos para a aplicação de técnicas 
diferenciais estandardizadas. Assim, há que respeitar as condições físicas e 
psicológicas de aplicação estudadas e treinadas na disciplina de Psicometria e seguir 
à risca todas as recomendações e instruções estabelecidas no Manual 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. 
 
Uma vez que o teste só agora começa a ser estudado em amostras portuguesas, 
não é ainda possível utilizá-lo em avaliação psicológica e no estudo de casos (tal 
como se assinala na Nota Introdutória ao Manual). Todos os sujeitos que se 
voluntariem para realizar o teste devem, pois, ser previamente informados de que 
não terão acesso aos resultados por o teste se encontrar ainda em estudo e não se 
dispôr de normas portuguesas. Os sujeitos devem antes ser sensibilizados para a 
necessidade de realizar estudos como este para que seja possível, num futuro que 
se deseja próximo, dispôr em Portugal deste importante instrumento de avaliação do 
funcionamento intellectual.  
 
Sugere-se que no início da aplicação seja feita uma introdução que inclua as 
seguintes informações (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 intellectual 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 não têm qualquer significado psicológico nem qualquer 
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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 sujeito neste estudo e assegure-
lhe a confidencialidade das respostas e dos resultados; 

•  (no final, peça a opinião ao sujeito sobre as dificuldades /  críticas / 
reacções / reservas etc.; pergunte, por exemplo, o que sentiu ao 
responder ao teste e  o que pensa acerca do teste - especifique 
subtestes e itens comentados pelo sujeito;  e agradeça de novo a 
colaboração no estudo). 

 
Deve seguir alguns critérios na escolha dos sujeitos que irá examinar. Tendo em 
vista a diversificação da amostra quanto a variáveis que são conhecidas como 
relevantes no que toca o funcionamento cognitivo, haverá vantagem em atender  aos 
seguintes critérios na escolha dos sujeitos: sexo (ambos os sexos), idade (gama 
mais variada possível, entre os 16 e os 89 anos), nível de escolaridade (o mais 
deversificada possível, desde inferior à escolaridade obrigatória ou mesmo 
analfabeto até doutorado), profissão (diversificar área de actividade, se possível 
cobrindo os sectores primário (agricultura), secundário (indústria) e terciário 
(serviços); área de residência (se possível examinar alguns residentes fora da área 
da Grande Lisboa).  
 
Embora não se pretenda nesta fase do estudo do teste obter uma amostra 
representativa da população portuguesa, o que por razões de ordem prática também 
não seria possível, é vantajoso que a amostra estudada não seja excessivamente 
homogénea quanto a estes critérios/variáveis, pois a homogeneidade afecta 
seriamente, distorcendo, os índices correlacionais utilizados na análise de itens e na 
estimação da precisão. Será assim de evitar que todos os examinados sejam, por 
exemplo, universitários, pois nesse caso teriamos uma amostra muito homegénea e 
seleccionada quanto a critérios de funcionamento cognitivo, de onde decorreriam 
índices psicométricos distorcidos e não representativos. Apela-se assim à 
diversificação das características da amostra, dentro do possível. 
 
Por razões éticas e de rigor científico, deve evitar fazer aplicações a familiares, 
amigos  ou conhecidos com algum grau de relação consigo. Propõe-se a troca de 
sujeitos entre os examinadores de modo a criar condições profissionais de aplicação, 
ideais para os examinados e para os examinadores porque representativas da 
situação em que a prova virá a ser utilizada na prática. Sugere-se também que não 
sejam efectuadas aplicações a sujeitos com clara perturbação psicológica ou 
psiquiátrica, pois poderão criar a examinadores pouco experientes situações de 
aplicação difíceis de enfrentar ou poderão afectar os sujeitos de modo imprevisível. 
Não é, contudo,  de afastar a hipótese de testar indivíduos “borderliner”, isto é, que 
no que toca o funcionamento cognitivo tenham reconhecidas dificuldades ou 
limitações funcionais, desde que os sujeitos se disponibilizem para a aplicação; 
 
O trabalho consiste nos seguintes passos: 
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• Começar por observar o formulário de Avaliação da Experiência de Aplicação 
para se  inteirar dos aspectos a que deve estar atento antes, durante e depois das 
aplicações; 

• Ler atentamente o Manual da Forma Experimental Portuguesa, em especial os 
Capítulos 3 e 4 que estabelecem rigorosamente as condições de observação e os 
procedimentos de aplicação da WAIS III; 

• Analisar, em conjunto com a leitura das instruções, o Material da Prova e a Folha 
de Registo, familiarizando-se com todos os materiais que irá utilizar; 

• Certificar-se de que dispõe dos materiais adicionais exigidos (indicados na 
Manual português na página 29); 

• Preparar convenientemente o local de aplicação respeitando as condições físicas 
exigidas numa aplicação de um teste individual 

• Estabelecer a Relação, explicar os objectivos da aplicação (de acordo com 
linhas gerais definidas atrás) e recolher dados de Identificação (os examinados 
deverão ser identificados pelas suas iniciais ou simplesmente por um nome 
próprio; a confidencialidade terá de ser salvaguardada e garantida aos sujeitos) 

• Aplicar a prova ao sujeito seguindo escrupulosamente as instruções do Manual  

• Proceder à cotação simultânea e à revisão da cotação no final da aplicação, 
para o que deve seguir todas as regras de cotação estabelecidas no Manual (a 
cotação deve ser registada a lápis na Folha de Registo) 

• Preencher o formulário de Avaliação da Experiência de Aplicação (caso os 
espaços disponibilizados para comentários/críticas/sugestões não forem 
suficientes, poderá acrescentar folhas brancas em  que complete as ideias que 
considere pertinentes.) 

• Entregar  as Folhas de Registo de todas as aplicações, devidamente preenchidas 
e cotadas, juntamente com o formulário de Avaliação da Experiência de Aplicação, 
devidamente preenchido, até dia  12 de Julho. 

 
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!!  
 

E…BOM TRABALHO!! 
 
 
 
 


