
 

 

  CONCLUSÃO 

 

 

Nas últimas duas décadas, uma vez esgotadas as potencialidades das abordagens factorial e 

cognitiva, o domínio da psicologia da inteligência humana tem vindo a caracterizar-se pelo 

aparecimento de novas teorias de intenção integrativa e de natureza sistémica. A presente investigação 

partiu da opção por uma dessas teorias, talvez a mais elaborada e empiricamente testada – a Teoria 

Triárquica da Inteligência de Sternberg – e procurou explorar os seus fundamentos, a sua natureza, 

uma sua operacionalização para avaliação da inteligência e as sobreposições e contrastes 

relativamente à perspectiva diferencial clássica de investigação. A opção pela concepção de 

inteligência de Wechsler, como representante desta última abordagem, possibilitou, entretanto, a 

averiguação de alguns dos motivos da enorme projecção e popularidade do conceito e das medidas 

propostos por esse autor, bem como dos fundamentos e da legitimidade da sua utilização no quadro do 

actual conhecimento sobre a inteligência humana. 

Ao estabelecer esta análise comparativa entre os  paradigmas diferencial e sistémico, foram 

adoptados três níveis de análise (ver INTRODUÇÃO) – 1) perspectivas epistemológica e metodológica de 

investigação, 2) modelos conceptuais e 3) métodos de avaliação – que são agora retomados como 

estrutura para a síntese das principais conclusões.  
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1) Talvez a mais importante implicação extraída da análise e da reflexão efectuadas na 

presente investigação seja a de que a psicologia da inteligência humana está na actualidade a precisar 

menos de novas teorias e mais do estabelecimento explícito e consequente das posturas metateóricas 

e dos fundamentos epistemológico e ontológico das teorias que já existem. 

O tradicional carácter positivista e pragmatista da psicologia, muito em particular da psicologia 

americana, que apenas legitima a teoria erigida a partir de observação empírica e desde que 

demonstre consequências e aplicações práticas, aliado à aversão a qualquer forma de racionalismo 

inerente a esta aposta na epistemologia empirista (Overton, 1984), concorreram, por muito tempo, no 

sentido de negligenciar a busca do significado metafísico das teorias, estabelecendo a verificação 

empírica como única fonte admissível de conceptualização em Psicologia. Esta ideia, fortemente 

enraizada na lógica da investigação científica de K. Popper (1902-1994) e no seu princípio da 

falsiabilidade – de acordo com o qual apenas podem ser aceites como científicas as teorias que sejam 

falsificáveis, passíveis de ser desconfirmadas empiricamente (Popper, 1959/2003) – cria condições 

pouco favoráveis à pesquisa dos fundamentos ontológicos, epistemológicos ou metateóricos das 

teorias em Psicologia. Para Popper (Overton, 1984), as proposições metafísicas podem apenas 

fornecer estímulo ao desenvolvimento de teorias falsificáveis, mas são periféricas à ciência, posto que 

elas próprias são não-falsificáveis. A partir do contributo de diversos filósofos da ciência – entre os 

quais Kuhn (1970) e Pepper (1942, 1966) – assistiu-se a uma tendência de sentido oposto, que se 

firmou progressivamente ao longo da segunda metade do século XX, baseada na noção de que 

embora a actividade científica se dirija à solução de problemas empíricos, as observações que 

constituem o seu conteúdo não podem ser nunca isentas de interpretação, o que torna qualquer teoria 

indissociável dos postulados fundamentais, epistemológicos e metateóricos, mais ou menos implícitos. 

Daqui terá decorrido a tendência actual à procura do fundamento filosófico da psicologia (Pajares, 

2003), de forma particularmente marcante na psicologia do desenvolvimento (Overton, 1984, 2002, 

2003, 2006a). 

Como se viu, nem sempre está subjacente às teorias da inteligência da actualidade uma 

suficiente consideração de, ou um claro posicionamento relativamente a, eixos de reflexão que incidam 

nos fundamentos filosóficos da investigação: e como resultado, argumentou-se, emergem importantes 

incoerências entre conceitos ou, mais claramente ainda, entre os postulados teóricos e as 

metodologias de investigação e de medida. Manifesta-se, sem dúvida, uma vontade de mudança, uma 

clara identificação do que poderá mudar e até ideias heurísticas quanto à direcção a imprimir a essa 

mudança. O que falha é a noção global do sentido da mudança, porque falha, talvez, o entendimento 

claro e explícito do lugar do conhecimento que ocupa, afinal, o domínio da inteligência. Sugeriu-se, por 

isso, que a psicologia da inteligência tome como sua a tarefa de estabelecer de maneira mais clara os 
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fundamentos ontológicos, epistemológicos, metateóricos e metametodológicos da sua investigação, 

para o que se mostra útil a estrutura dos níveis de discurso científico proposta por Overton (2006a). E 

sugeriu-se que uma possibilidade coerente, do ponto de vista desta estrutura, de enquadramento da 

investigação da inteligência humana consistiria em aceitar o enquadramento ontológico selectivista 

(visão do mundo baseada em Pepper, 1966) ou, eventualmente, como faz Ceci (1996), a articulação 

entre os enquadramentos contextualista e organicista, para a investigação no quadro dos sistemas 

dinâmicos (epistemologia genética e epigenética, Piaget, 1947/2002 / Van Geert, 1998, 2007) e 

apoiada na metateoria relacional (Overton, 2006a; Overton & Ennis, 2006). Esta psicologia da 

inteligência humana não propõe o abandono das teorias ou das perspectivas actuais de investigação, 

antes promove o estabelecimento de um quadro de referência sólido, alicerçado na filosofia do 

conhecimento, no qual se reconheça o lugar e a natureza de cada teoria, de cada projecto, de cada 

linha de investigação. 

2) Tomando por referência um tal enquadramento, mostra-se necessário reter numa síntese 

qual o lugar e o sentido da investigação na óptica dos dois autores estudados. No trabalho teórico de 

Wechsler, como no de Sternberg, encontrou-se uma clara evolução de visões do mundo mais 

cartesianas, formista e mecanicista, para visões mais dinâmicas e flexíveis, contextualista e 

selectivista. E encontrou-se também a tendência crescente ao reconhecimento da natureza complexa 

do construto e da concomitante dificuldade de o estudar dando conta de todas as suas múltiplas 

facetas e inter-relações. Por isso se deixou transparecer que, de certos pontos de vista, a concepção 

de Wechsler de inteligência pode ser tida como sistémica, e a teoria triárquica pode ser tida como 

diferencial, mostrando-se os contornos entre as duas teorias e, acrescente-se, também entre os 

paradigmas que as representam, muito menos nítidos do que se poderia esperar. Esta constatação é 

tanto mais surpreendente quanto muitas das propostas teóricas de Sternberg se firmam precisamente 

numa assumida e vigorosa  crítica relativamente à maneira como a inteligência é tradicionalmente 

conceptualizada e medida.   Pode-se, por isso, questionar quais os motivos desta aparente incoerência. 

Em parte, como foi  atrás argumentado, residirão na falha de consideração dos fundamentos filosóficos 

do domínio e das teorias; mas em parte poderão dever-se a alguma inércia natural, comum nas fases 

criticas de salto paradigmático, em que as ideias e conceitos precedem os desenvolvimentos 

metodológicos necessários à sua implementação, o que leva à utilização de métodos e técnicas 

tradicionais (por exemplo, técnicas diferenciais ou técnicas de estatística linear) para tratar novos 

problemas ou lidar com novos construtos. E como da aplicação de metodologias de observação e de 

técnicas de análise decorrem os dados de observação recolhidos (essas técnicas são afinal as lentes 

inevitáveis para apreender os fenómenos sob estudo) alguma distância acaba por se instalar entre a 

teoria e a sua verificação empírica, mesmo quando os autores insistem em procurar nos resultados 
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empíricos a confirmação dos seus postulados teóricos. Julga-se ser esta a razão que leva Sternberg a 

dar ênfase, por exemplo, à confirmação do modelo triárquico em estudos confirmatórios quando, na 

realidade, outros modelos alternativos são no mínimo igualmente ajustados aos dados como o modelo 

triáquico (algo que hoje começa a admitir – ver, por exemplo, Sternberg, 2006b; Sternberg, The 

Rainbow Project Collab. & The Univ. of Michigan B.S. Project Collab., 2004, p.189) ou, mais 

fundamentalmente ainda, quando a própria metodologia de análise confirmatória, que remete, tal como 

outros métodos multivariados,  para uma lógica aditiva, baseada na clássica teoria do resultado 

verdadeiro, é pouco coerente com a concepção dinâmica de sistema (como metodologia de análise de 

sistemas estáticos de variáveis, exclui a consideração da variação temporal).  Apenas o 

reconhecimento da inteligência como sistema dinâmico poderá, enfim, distanciar os conceitos, os 

modelos e as metodologias de investigação da tradicional abordagem dimensional, de inspiração 

diferencial, da inteligência humana. 

3) E é precisamente no plano dos métodos de avaliação que melhor se manifesta alguma 

incoerência entre teoria e medida. Do ponto de vista da validade de construto, é necessário dizê-lo, as 

medidas proporcionadas pela WAIS-III mostram que a prova constitui uma operacionalização adequada 

da conceptualização do autor, mas o mesmo não pode ser afirmado em relação às medidas 

proporcionadas pelo STAT-R (H). Em ambas as técnicas, e na sua utilização conjunta numa única 

amostra, emergiu de maneira persistente uma variável latente de carácter geral, em que saturam todas 

as medidas, sejam elas os subtestes da WAIS-III, sejam elas as partes do STAT-R (H). O significado 

distinto destes resultados, do ponto de vista da validade de construto, deriva evidentemente dos 

pressupostos teóricos opostos dos seus autores: enquanto para Wechsler todos os subtestes avaliam 

de maneira diferente uma única inteligência, para Sternberg as várias partes do STAT-R (H) 

organizam-se em torno de três formas distintas de inteligência, postuladas como independentes. De 

certo ponto de vista, os resultados obtidos com o STAT-R (H) dão mesmo mais apoio à concepção de 

inteligência de Wechsler do que à Teoria Triárquica de Sternberg. É importante notar que, para além 

dessa dimensão latente geral, qualquer das técnicas parece envolver a medida, num nível de 

generalidade inferior, de outras formas de inteligência, designadamente a inteligência fluida e a 

inteligência cristalizada, no que as medidas parecem sobretudo confirmar a mais consensualmente 

aceite taxonomia das aptidões conhecida como modelo C-H-C (Cattell-Horn-Cattell). Do conjunto dos 

resultados emergiu, assim, a conclusão de que a WAIS-III constitui medida adequada da inteligência 

global, ainda que a carecer de alguns aperfeiçoamentos à versão portuguesa, mas o STAT-R (H) não 

constitui medida adequada da inteligência funcional, quer porque não se confirma claramente uma 

estrutura das medidas convergente com a teoria quer, sobretudo, pela natureza dimensional das 

variáveis que remetem para modelos mais enquadrados pelo paradigma diferencial do que pelo 
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paradigma sistémico de investigação da inteligência. Há que admitir que esta comparação é algo 

injusta: afinal a WAIS-III tem atrás de si décadas de investigação e radica num paradigma muito 

solidamente estabelecido que envolve conceitos bem mais intuitivos (dimensionais) do que o STAT-R 

(H) que, sendo um instrumento recente, remete para uma teoria ainda pouco sedimentada, e com um 

corpo de investigação por enquanto limitado a fundamentá-la, o qual não pode senão ficar ainda 

aquém do nível metrológico desejável para utilização na prática da avaliação psicológica. Ainda assim, 

mostra-se pertinente notar este contraste entre as duas técnicas de avaliação estudadas, quanto mais 

não seja porque o STAT-R (H)  continua a ser utilizado em investigação e, actualmente, também na 

selecção de candidatos ao ensino superior americano (no âmbito do projecto Rainbow), sendo 

colocada pouca ênfase pelo seu autor nas reservas que deveriam equacionar-se aquando da sua 

utilização. 

 

Precisamente estas reservas ou limitações constituíram um dos maiores obstáculos à 

implementação da presente investigação: desde o primeiro contacto com o material do STAT-R (H), 

ainda na sua primeira versão datada de 1993, foi com alguma perplexidade que se constatou a 

semelhança com os tipos de conteúdo e de tarefas comuns aos testes de inteligência e de aptidões 

tradicionais, que a teoria, já na altura, não fazia prever. Os resultados dos primeiros ensaios 

confirmaram que a prova carecia de cuidadosa revisão mas os esforços de revisão acabaram por não 

permitir uma melhoria substancial da qualidade metrológica, sobretudo quando comparada com a 

WAIS-III. Sobreveio assim a questão de fundo que motivou a orientação posterior deste trabalho: 

Porquê? Porque razão se mostra tão difícil operacionalizar a teoria triárquica e parece tão mais fácil 

operacionalizar a noção tradicional de inteligência geral? E daí partiu o alargamento dos horizontes, a 

tentativa de compreensão dos quadros de referência teóricos, metateóricos, metametodológicos, 

epistemológicos e ontológicos. Daí resultou a necessidade de definir os contornos dos diferentes 

paradigmas e, muito em especial, do paradigma sistémico. E daí resultou também a exploração de 

outras metodologias ou mesmo de outras estruturas de referência para a metodologia de investigação 

e de avaliação da inteligência. 

Toda esta ampliação implicou uma segunda dificuldade, a dificuldade inerente ao desbravar de 

novos domínios de conhecimento. A incursão em domínios tão distintos como a Filosofia nos seus 

múltiplos ramos – como a ontologia e a epistemologia – a Biologia, a Teoria dos Sistemas, a Física 

(termodinâmica e teoria do caos), a Ciência Cognitiva, a Estatística e, dentro da Psicologia, a 

Psicologia do Desenvolvimento, a Neuropsicologia, a Psicologia Cognitiva, para nomear apenas 

alguns, exigiu o desenvolvimento de novas estruturas conceptuais e de novas linguagens, e de um 

sentido dos limites razoáveis da articulação do domínio da inteligência com esses outros domínios, sem 
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perda do sentido e dos propósitos centrais do projecto de investigação. Esta dificuldade não foi menos 

sentida na área de investigação específica do projecto, pois a opção por dois autores com uma enorme 

riqueza de produção científica, em quantidade e qualidade, obrigou ao esforço de síntese de um corpo 

muito extenso de bibliografia e, no caso de Sternberg, de um corpo nunca completo de bibliografia.  

Por outro lado, as dificuldades relativas à parte empírica do projecto prenderam-se sobretudo 

com a recolha de amostras e a concretização de estudos que, pelo número elevado de variáveis 

envolvidas, tornaram necessário o recrutamento de centenas de participantes. Mais ainda, as técnicas 

de avaliação psicológica envolvidas requerem o respeito por um conjunto muito estrito de regras e 

princípios, de fundamento ético e deontológico, e a aplicação de acordo com as instruções específicas 

estabelecidas no manual da prova, no caso da WAIS-III, ou nas Instruções de Aplicação, no caso do 

STAT-R (H). Exigiram, por isso, a formação e sensibilização prévia dos examinadores e um cuidadoso 

planeamento das aplicações por forma a criar as condições consideradas imprescindíveis à 

concretização do projecto em condições de rigor e respeito pela ética da avaliação psicológica. Acresce 

que qualquer das provas aplicadas exigia cerca de uma hora e meia a duas horas, sendo uma delas de 

aplicação individual, o que tornou necessários cuidados especiais no planeamento das aplicações, 

principalmente no Estudo Principal, em que a cada participante era pedido que respondesse às duas 

técnicas de avaliação, sempre que possível em sequência imediata. 

Destas dificuldades terão decorrido, evidentemente, algumas limitações deste estudo. Por um 

lado, a generalização de resultados fica francamente comprometida em face das características das 

amostras, que resultaram geralmente enviesadas, por comparação com a população geral, sobretudo 

quanto à idade, à escolaridade e à distribuição sócio-profissional. E comprometida também pelo 

contraste quanto à qualidade dos instrumentos envolvidos e ao grau de generalizabilidade dos 

respectivos resultados, bem como ao facto de se tratarem de versões experimentais a necessitar de 

aperfeiçoamento. Em segundo lugar, muitas das considerações feitas a propósito do paradigma 

sistémico de investigação poderão ter sido contaminadas pela teoria específica tratada com maior 

detalhe – Sternberg – e, principalmente, pela técnica de medida sistémica utilizada; com efeito, a 

conclusão geral relativa à natureza dimensional das medidas sistémicas da inteligência emerge muito 

em especial da análise do STAT-R (H), e em particular das suas nove partes constituídas por itens de 

resposta por escolha múltipla, mas há que reconhecer as tentativas recentes de ampliação ou 

diversificação dos formatos de medida por parte dos autores de modelos sistémicos da inteligência, 

incluindo Sternberg, o que exige tomar com prudência qualquer generalização de comentários críticos a 

todo um domínio ou a todo um paradigma de investigação. Uma terceira limitação prende-se com o 

facto de não ser absolutamente inquestionável que todos os temas abordados no texto da presente 

dissertação fossem indispensáveis ao cumprimento dos objectivos inicialmente estabelecidos; contudo, 
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a vastidão do domínio da psicologia da inteligência, um domínio nuclear e antigo dentro da Psicologia, 

e o facto de ter sido explorado em diferentes níveis de análise, da medição aos fundamentos 

filosóficos, obrigou a um tratamento criterioso e aprofundado de uma multiplicidade de contributos 

provenientes de áreas de conhecimento distintas, cuja síntese nem sempre foi fácil. 

Apesar destas e de outras limitações, que a outros caberá julgar, a realização deste trabalho 

constituiu um processo de construção muito gratificante do ponto de vista pessoal, ao ter contribuído 

para ampliar consideravelmente os horizontes relativos ao domínio da inteligência humana. Muitas 

ideias aqui apontadas deixaram o desejo de novas leituras e de mais profundas reflexões; muitas 

sugestões aqui avançadas deixaram a intenção de implementação de novos projectos orientados por 

mais diversificadas perspectivas de investigação; muitas criticas aqui esboçadas deixaram a vontade 

de mais intensa partilha e de mais assumida divulgação. Se alguma qualidade se procurou imprimir a 

este trabalho, ela terá sido a da integração de conhecimento: a tentativa de articulação de contributos 

da escola francesa de Psicologia Diferencial, a par de outros de autores europeus, com propostas 

teóricas e metodológicas americanas, algumas delas distanciadas no tempo e no Zeitgeist dominante; 

a tentativa de articulação da psicologia da inteligência com domínios vizinhos, ou com áreas do 

conhecimento próximas; a tentativa de articulação entre paradigmas distintos de investigação da 

inteligência dentro da Psicologia. Espera-se que as integrações eventualmente conseguidas possam 

contribuir para a construção de um quadro de referência suficientemente convergente e coerente que 

venha a mostrar-se útil como alicerce para futura investigação. 

 

A busca de convergência e de integração, que marca a actualidade do domínio da inteligência, 

constituiu também, desde o início, o princípio organizador da presente investigação.  Como enunciado 

na introdução, a inteligência foi tratada simultaneamente como figura e como fundo: como figura, ao 

tomar por objecto as teorias e técnicas de avaliação de dois autores representativos, Wechsler e 

Sternberg, e os respectivos paradigmas; como fundo, ao tomar por objecto os contextos e fundamentos 

da investigação da inteligência humana, os quais puseram em evidência o carácter amplo, 

incontornável e nuclear do construto dentro da Psicologia.  

A atitude integrativista, sem dúvida heurística na medida em que abre o acesso a patamares 

superiores de organização do conhecimento,  representa para alguns (Overton, 1984, 2006b; 

Sternberg, 2004e; Sternberg & Grigorenko, 2001) uma necessidade absoluta face à actual ameaça de 

fragmentação da Psicologia, fruto da hiper-especialização. Para Sternberg e Grigorenko (2001), a 

unificação da Psicologia apenas poderá ser alcançada a partir da convergência de contributos teóricos 

e metodológicos orientados para áreas de funcionamento psicológico, em vez de áreas de 

especialização profissional ou campos de aplicação – o carácter transversal das áreas de 
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funcionamento, como a inteligência ou a motivação, por exemplo, em relação aos campos de aplicação 

da Psicologia, exigiria formação base mais generalista do que especializada, o que contribuiria para o 

desenvolvimento de quadros de referência e linguagens comuns e para a compreensão ampla dos 

fenómenos, factores favoráveis ao diálogo, à coesão, ao reconhecimento de complementaridades e 

suplementaridades, em última análise, à integração.  

Mas é importante não esquecer que a noção de integração não é, ela própria, neutra ou imune 

a controvérsia. Pelo contrário: a atitude integrativista, que preside às propostas dos autores 

supracitados, ou à busca de integração no domínio mais específico da inteligência, pressupõe a 

aceitação de uma concepção hegeliana ou dialéctica de construção da ciência. Mas esta concepção 

levanta um problema, essencial na argumentação de Kuhn (1970) e de Pepper (1942), o da 

incomensurabilidade de paradigmas: diferentes paradigmas, remetendo para diferentes visões do 

mundo, não podem ser avaliados comparativamente, e muito menos articuladas em “sistemas 

integrativos”, devido a uma lacuna básica de comunicação, apenas sendo possível a avaliação interna 

de cada paradigma, à luz dos seus próprios fundamentos. Pode ser argumentado que esta postura, se 

tomada à letra, significa a impossibilidade de qualquer forma de progresso científico (Overton, 1984). 

Mas pode ainda argumentar-se que a metateoria relacional proporciona uma estrutura de reflexão que 

respeita a identidade dos paradigmas (“opostos da identidade”) ao mesmo tempo que procura as 

convergências (a “identidade de opostos”). A integração ou “síntese de totalidades” não dispensa, na 

metateoria relacional, o momento do reconhecimento da distância entre paradigmas.  

Como Overton sublinha (2006b), a ontologia básica do relacionismo é uma ontologia do 

processo, não da substância; contempla processo, actividade, mudança, organização como categorias 

básicas (não substância, estabilidade, propriedade, uniformidade). No quadro da metateoria relacional, 

as diferenças entre opostos não reflectem já contraste epistemológico ou ontológico, como quando se 

enquadram na metateoria fragmentada; no momento da análise (opostos da identidade), ao concentrar-

se na distinção entre teorias, as diferenças não podem ser, por isso, apreendidas a partir de postulados  

epistemológicos ou ontológicos. Esta postura não torna as diferenças menos “reais”, simplesmente 

localiza-as num nível distinto de análise; e porque as distinções não são de nível epistemológico ou 

ontológico, uma porta se abre à colaboração, à cooperação e à unificação em Psicologia. 


