
          CAPÍTULO 10 

Contornos da Investigação Sistémica da Inteligência Humana  
 

10.1. ENQUADRAMENTO METATEÓRICO E METAMETODOLÓGICO 
 

o  “A complexidade dos modelos sistémicos é simultaneamente uma bênção e uma 

maldição. É uma bênção porque permite-lhes reconhecer a multiplicidade dos 

níveis complexos da inteligência. Mas é uma maldição porque torna os modelos 

mais difíceis de submeter a teste empírico. Uma teoria não é científica a menos 

que possa ser adequadamente testada. […]  

Talvez a melhor maneira de atingir alguma coerência no domínio seja admitir que 

não existe nenhum modelo certo, ou nenhuma abordagem certa, e que todos 

elucidam sobre diferentes aspectos de um fenómeno muito complexo. Modelos 

como os sistémicos são úteis ao ensaiarem integrações, mas não se mostram 

capazes de integrar tudo o que sabemos sobre a inteligência. Eventualmente, 

chegará o dia em que essas integrações de larga escala poderão ser alcançadas, 

e de maneiras teoricamente meritórias e empiricamente sustentadas. Até lá, é 

possível que diversas concepções de inteligência coexistam e disputem a atenção 

tanto dos cientistas como do público em geral.” (Sternberg, 2006a, p.187) 
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As palavras de Sternberg invocam a distinção, tratada no CAPÍTULO 2 (pp.114-119), a propósito 

do estatuto epistemológico dos modelos sistémicos da inteligência, entre abordagens ecléticas, 

integrativas e sistémicas de investigação psicológica: embora partilhando da noção de junção ou 

articulação entre diversas posturas epistemológicas ou perspectivas teóricas, as três abordagens, que 

correspondem afinal a três atitudes do investigador, respectivamente, o ecletismo, o integrativismo e o 

sistemismo, distinguem-se quanto ao grau em que preservam a identidade dos elementos de que 

partem e quanto às ênfases que colocam ao delimitar o seu objecto.  

As abordagens ecléticas, ao mesmo tempo que reconhecem e respeitam o contributo distinto 

de cada modelo ou teoria, promovem a construção de um quadro de referência suficientemente 

completo que balize de forma explícita o desenvolvimento da investigação; baseiam-se na aceitação 

tácita da distinção entre posturas (ou entre metáforas, ou entre paradigmas) não pretendendo a sua 

articulação num nível superior de integração, antes entendendo essas diferentes posturas como 

diferentes pontos de vista sobre um mesmo fenómeno ou problema complexo. Embora, como se 

depreende, assentem, pelo menos inicialmente, numa metateoria fragmentada, a que se associam 

eventualmente as limitações decorrentes da visão do mundo formista ou mecanicista em que esta 

necessariamente radica, as abordagens ecléticas caracterizam-se pela virtude da prudência e da 

humildade científica, ao aceitarem as potencialidades de múltiplas linhas de investigação, 

reconhecendo embora ser precoce avançar para uma verdadeira integração em presença de 

conhecimento incompleto, fragmentado ou incoerente. Esta posição, defendida por Weems (1999) 

entre outros, não toma a diversidade como obstáculo ao desenvolvimento da ciência, antes a entende 

como estímulo à ampliação dos quadros de referência em que se apoia a investigação. O assumir de 

uma perspectiva eclética de investigação da inteligência implica tomar como objectivo a procura de 

“replicabilidade” e de “convergência” entre paradigmas, no quadro de um programa de investigação 

subdividido em múltiplos domínios ou áreas, as quais podem (devem) fundamentar-se 

conceptualmente e empiricamente em modelos e metodologias bem diferenciados (desta diversidade 

depende em larga escala a riqueza e valor heurístico das propostas de articulação), pelo que promove 

o diálogo inter-disciplinar e a busca de consensos. De entre as teorias sistémicas da inteligência 

humana, a que de forma mais nítida parece inscrever-se nesta perspectiva é a da Inteligência 

Emocional: não pretendendo assumir uma atitude integrativista e desenvolver um modelo de 

inteligência tão abrangente que inclua e ultrapasse a noção clássica de inteligência, promove a 

ampliação do conceito e a sua articulação com áreas de funcionamento que foram por muito tempo 

omitidas da sua definição – como a identificação, utilização, compreensão e gestão das emoções – 

apesar da importância capital que se lhes reconhece hoje, na escala ontogenética (na adaptação 



CAPÍTULO 10. Contornos da Investigação Sistémica da Inteligência Humana 

 

 623 

individual ao contexto), ou filogenética (na evolução da cognição humana) (Sternberg & Kaufman, 

2002). Uma linha de investigação sistémica da inteligência humana pode assumir, assim, uma óptica 

eclética, pelo menos numa fase precoce da investigação, na medida em que tome por mais frutuosa a 

investigação em áreas ou domínios relativamente restritos mas, por isso mesmo, bem mais acessíveis 

à validação empírica, sem negar, contudo, outras instâncias de uma estrutura complexa em que se 

inscrevem os fenómenos que estuda. 

Em contraste com a atitude ecléctica, as abordagens integrativas almejam acima de tudo a 

unidade, uma unidade que se constitua como um patamar superior de organização do conhecimento, o 

qual supere a consideração aditiva de uma multiplicidade de contributos. Esta postura de investigação 

corresponde à perspectiva holística delimitada e caracterizada por Reuchlin (1995b, 1999/2002) (uma 

perspectiva que contrasta com a elementarista ou atomista) e oferece a potencialidade de fazer emergir 

novas organizações com propriedades não dedutíveis das unidades que as constituem. Estas unidades 

acabam mesmo por diluir-se no todo, que emerge então na forma de uma nova teoria, ou de um novo 

modelo. A definição das teorias sistémicas da inteligência humana como teorias plurimetafóricas 

(Sternberg, 1990; ver também Cianciolo & Sternberg, 2004) parece sugerir, numa primeira apreciação, 

uma abordagem eclética da inteligência; mas a exclusão da Teoria de Inteligência Emocional da lista 

dos modelos sistémicos e a inclusão apenas de teorias que abrangem mas ultrapassam a noção 

convencional de inteligência, parece antes sublinhar a intenção integrativa destas teorias. Com efeito, 

ao mesmo tempo que se identificam vestígios de diversas metáforas da investigação da inteligência na 

Teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner ou na Teoria Triárquica da Inteligência de Sternberg, 

nota-se que os contornos das metáforas acabam por se esbater no seio dos modelos que assumem 

uma organização de nível superior, com propriedades não completamente decorrentes apenas da 

consideração separada dessas metáforas. Uma linha de investigação sistémica da inteligência pode 

repousar, sem dúvida, nesta construção de modelos abrangentes e inclusivos, que tentam a integração 

e reorganização num todo coerente de um vasto corpo de conhecimento já disponível no domínio da 

inteligência; esta intenção, bem evidente nas supracitadas palavras de Sternberg, não deixa contudo 

de ser altamente exigente: primeiro, porque tem de repousar numa cuidada reflexão metateórica, 

epistemológica e mesmo ontológica sobre o que significa “reunir diferentes metáforas” ao construir uma 

teoria “plurimetafórica” – uma reflexão que, como adiante se verá, não perece ter presidido ao 

desenvolvimento das referidas teorias sistémicas1; segundo, porque não pode permitir-se prescindir de 

umas metáforas e concentrar-se noutras, sob pena de incorrer em evidente enviesamento e não 

cumprir, afinal, o propósito inicial de inclusividade e abrangência; terceiro, porque exigirá articulações 

                                                
1 No CAPÍTULO 2 foi tentada uma primeira aproximação a esta reflexão, ao tratar o estatuto epistemológico das teorias 
sistémicas da inteligência. 
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explícitas, embora sem dúvida difíceis ou mesmo dilemáticas,  na resolução dos conflitos e 

incoerências que necessariamente emergem da adopção dos pontos de vista tradicionalmente 

antagónicos que as diferentes metáforas representam, conflitos que sobrevêm da polémica questão da 

incomensurabilidade de paradigmas (Kuhn, 1970; Pepper, 1942); quarto, porque requer o 

desenvolvimento de uma linguagem que criteriosamente evite o privilégio tácito (eventualmente 

involuntário) de umas metáforas sobre outras (como é o caso das designações “dimensionais” para 

construtos que se pretendem definidos no quadro de uma dinâmica relacional); quinto, porque apenas 

se justifica na exacta medida em que produza quadros de referência úteis que possam traduzir-se em 

aplicações de demonstrada validade incremental, por comparação com as que se baseiam nas 

abordagens parcelares decorrentes das diferentes metáforas ou paradigmas que procura integrar (ou 

seja, das abordagens ecléticas).   

Perante a complexidade envolvida na construção de teorias integrativas, surge uma terceira 

possibilidade de articulação de paradigmas: a abordagem “sistémica”. Numa teoria sistémica a 

identidade das componentes é preservada não à custa da separação ou contraste entre si, mas pela 

concepção de uma estrutura mais ampla e complexa que emerge das relações entre essas 

componentes. Mas a noção de sistema cria alguns obstáculos à investigação orientada por uma lógica 

aditiva e linear: seja porque as componentes não se ligam linearmente, antes se sobrepõem e 

interpenetram, seja pela dificuldade de delimitação de um sistema por falta de contornos nítidos, posto 

que cada sistema é sempre parte de outros sistemas com que interage, seja porque o controlo de todos 

os efeitos “indesejáveis” à leitura clara dos dados, necessário na implementação das metodologias 

clássicas de investigação, é incompatível com o respeito pela complexidade do próprio objecto de 

estudo, seja ainda porque a ênfase nas relações mais do que nas componentes do sistema confere um 

carácter instável ao objecto de estudo, sobrevém então, e de forma sem dúvida paradoxal, a tendência 

cartesiana a separar as unidades constituintes do sistema, mesmo que estas unidades sejam 

formuladas como conceitos sistémicos. Assim se compreende a noção de organização “vertical” 

(Gardner, 1999) da inteligência em múltiplas inteligências independentes, em função dos conteúdos a 

que se aplicam, e o concomitante não reconhecimento de aspectos transversais a todo o 

funcionamento cognitivo, na Teoria das Inteligências Múltiplas (ver CAPÍTULO 2, p.106), ou a subdivisão 

da Teoria Triárquica em três subteorias, que acabam por cruzar-se, mais tarde, na definição dos três 

domínios da inteligência postulados como independentes (Analítico, Prático e Criativo), apesar da 

convicção de que dependem invariavelmente da aplicação de um mesmo conjunto de processos 

mentais a tarefas mais ou menos familiares, mais ou menos abstractas. Desta orientação que, como se 

propôs atrás, incorre no risco de impedir o avanço para outros níveis de observação e explicação ao 

confinar-se de novo à abordagem dimensional, decorre ainda uma maior concentração do 
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desenvolvimento teórico nos elementos que constituem o modelo do que nas relações entre esses 

elementos – que para simplificação da estrutura com frequência se postulam, aliás, independentes. As 

relações, que constituem por excelência o objecto das abordagens sistémicas de investigação 

psicológica, acabam paradoxalmente negligenciadas no âmbito dos dois modelos sistémicos da 

inteligência – Inteligências Múltiplas e Triáquico – que  dão mais atenção à caracterização das 

respectivas componentes (múltiplas inteligências independentes entre si em Gardner, inteligências  

analítica, prática e criativa independentes entre si em Sternberg) do que à dinâmica das relações de 

que emergem ou que se estabelecem entre essas componentes ou até na sua própria definição.  

Ao considerar as principais características distintivas das teorias sistémicas relativamente a 

outras teorias da inteligência, torna-se possível constatar até que ponto estas limitações radicam na 

omissão de fundamento ontológico, epistemológico e metateórico. Uma primeira característica comum 

a todas as abordagens sistémicas de investigação da inteligência consiste na tentativa de articulação 

entre paradigmas distintos: são teorias “plurimetafóricas”. Alguns modelos sistémicos orientados por 

este propósito parecem, no entanto, ter investido em concretizar a integração ao nível teórico sem que 

a integração tenha sido primeiro equacionada no plano metateórico, epistemológico e/ou das visões do 

mundo. Recorde-se que na construção teórica há que contemplar quatro níveis do discurso de qualquer 

domínio de investigação (Overton, 2006a; ver INTRODUÇÃO, p.10) – o nível das visões do mundo 

(ontológico/epistemológico), o nível metateórico, o nível teórico e o nível da observação – e a 

integração será tanto mais consistente quanto mais fundamental for o nível da integração (a integração 

no nível da observação incorre geralmente em limitação de validade de construto; a integração ao nível 

das metáforas ou dos paradigmas incorre geralmente em limitação de coerência e significado do ponto 

de vista das visões ontológicas do mundo) (ver CAPÍTULO 2, pp.124-126). A atitude de integrar ao nível 

teórico sem contemplar os níveis mais fundamentais, terá contribuído, talvez, para algumas das 

incoerências entre as definições, concepções e postulados teóricos e a natureza das variáveis ou das 

metodologias adoptadas na investigação – um exemplo consiste na já aludida pouca atenção atribuída 

às relações no âmbito de modelos classificados como sistémicos; outro exemplo, a persistente 

convicção de Sternberg na universalidade das componentes ou processos de tratamento da 

informação, transversais às três formas de inteligência e de natureza inter-cultural, ao mesmo tempo 

que, com igual convicção, recusa a noção de g, por acreditar ser um artefacto que deixará de emergir 

uma vez ampliada a gama de funcionamento avaliada; à luz de uma cuidadosa reflexão ontológica e 

epistemológica – no quadro da visão do mundo contextualista e da abordagem sistémica dinâmica – e 

metateórica – ao adoptar a metateoria relacional – dificilmente o postulado da independência entre 

componentes das teorias ou a clássica dicotomia factor g/ factores múltiplos resistiriam.  
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Uma segunda característica dos modelos sistémicos abordados consiste na tentativa de 

ampliar o espectro do funcionamento cognitivo abrangido pelo conceito de inteligência, o que, como 

oportunamente assinalado, conduziu à identificação de outras variáveis relevantes para a compreensão 

da natureza da inteligência, e até para a sua medida; contudo, admite-se que de novo por falta de 

fundamento metateórico, epistemológico e ontológico, estas variáveis acabaram por  se configurar 

como mais dimensões psicológicas, que se definem por um conjunto de funções que cumprem na 

resolução de problemas (avaliação, juízo, invenção, criação, lidar com as tarefas, lidar com os outros, 

etc.) as quais mais não fazem do que organizar de novas maneiras a mesma (ou grande parte da) 

variabilidade há muito tratada nos modelos da inteligência, e há muito medida pelos testes de 

inteligência. A este propósito a abordagem de Gardner é mais coerente ao recusar radicalmente a 

medida psicométrica das inteligências múltiplas e conceber formatos contextualistas de avaliação. 

Esta posição de critica veemente dirigida às medidas tradicionais da inteligência, que pode ser 

considerada uma terceira característica comum às abordagens sistémicas,  nem sempre teve eco nas 

novas propostas de medida, que acabaram por seguir formatos e incluir conteúdos e tarefas não muito 

distantes dos que integram os instrumentos de avaliação criticados, talvez porque remetem para 

conceitos  definidos e medidos como dimensões psicológicas. Esta incoerência entre a natureza das 

técnicas de medida (como o STAT) e as posições teóricas e criticas que estão na sua base pode 

também, pelo menos em parte, ser atribuída à lacuna de estabelecimento dos fundamentos e do 

significado epistemológico e ontológico da investigação. 

Finalmente, uma quarta característica das teorias sistémicas, a que mais justifica e legitima a 

sua classificação como “sistémicas”, é a noção de que a inteligência não é um atributo do indivíduo 

mas uma qualidade da relação que o indivíduo estabelece com o meio. Nota-se desde logo que, 

mesmo acentuando a deslocação do centro de gravidade da inteligência do indivíduo para a interacção 

indivíduo X meio, esta formulação peca ainda por alguma assimetria, pois coloca o indivíduo como 

agente activo e o meio como “cenário” no qual esse agente desenvolve a acção. Esta subtil assimetria 

significa que embora haja este reconhecimento na formulação teórica, ela não é completa e 

explicitamente assumida nos planos mais fundamentais da metateoria e das visões do mundo. É assim 

que se entende que numa subteoria “contextual”, como acontece na Teoria Triárquica da Inteligência, o 

indivíduo se adapte ao meio, modele o meio ou seleccione um novo meio (numa conceptualização de 

contornos algo mecanicistas e de carácter unidireccional) mas seja dado pouco relevo ao modo como o 

meio se adapta ao indivíduo, modela o indivíduo ou selecciona os indivíduos (que implicaria maior 

acento numa conceptualização contextualista) – por exemplo, embora seja reconhecido o papel do 

contexto (por exemplo, na definição do que significa ser inteligente numa determinada cultura), pouca 

ou nenhuma atenção é dada à dinâmica que medeia entre essa definição e o desenvolvimento da 
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inteligência em cada indivíduo. E é assim que se entende, também, que na definição da inteligência 

funcional esse aspecto contextual da inteligência acabe por ser equacionado como “inteligência prática” 

ou como “facilidade de aquisição de conhecimento tácito”, conceitos bem próximos das concepções 

dimensionais clássicas do domínio da inteligência (como, por exemplo, o de “inteligência social”). 

A formulação da Teoria Bioecológica da Inteligência, de Stephen Ceci, como foi oportunamente 

assinalado, representa de algum modo uma excepção a esta atitude. É importante sublinhar três 

enquadramentos que são explicitamente avançados ao apresentar a teoria (Ceci, 1996): a visão do 

mundo contextualista em que assenta (p.93) e o seu contraste com a visão do mundo mecanicista, por 

um lado, e com as noções situacionistas e interaccionistas (que acentuam o efeito meramente aditivo 

dos factores do meio), por outro; a convicção em que a integração de conhecimentos provenientes de 

diversas disciplinas terá inevitavelmente de ser enquadrada pela perspectiva desenvolvimentista (pp.9-

10); e a opção pela abordagem dos sistemas dinâmicos como enquadramento para a teoria e, por 

inerência, a opção pela metateoria relacional (Ceci, Barnett, & Kanaya, 2003) que legitima a articulação 

entre as visões do mundo aparentemente contrastantes contextualista e organicista, uma dispersiva e 

outra integrativa (Overton & Ennis, 2006). Estas três opções são não só explicitas como mostram 

enorme coerência entre si: o desenvolvimento estudado do ponto de vista dos “sistemas dinâmicos” 

(Van Geert, 2003a, 2007) constitui um tópico de enorme actualidade claramente inscrito numa visão do 

mundo contextualista e alicerçado na metateoria relacional.  

 

Nesta sequência, pensa-se que a adopção do paradigma sistémico para a investigação da 

inteligência humana parece requerer bem mais do que a construção de teorias “plurimetafóricas”: 

primeiro, torna necessária a explicitação dos fundamentos ontológicos, epistemológicos e metateóricos 

que são determinantes para as opções no plano teórico e metodológico2; segundo, exige o 

reconhecimento de que um sistema que agrupe diversas metáforas só é uma teoria “sistémica” se 

respeitar a “complexidade” da inteligência humana e a sua natureza “dinâmica”.  

o Um “sistema complexo” é constituído por um elevado número de componentes em 

interacção (agentes, processos, etc.) cuja actividade agregada é não-linear (não 

redutível à soma da actividade das componentes), e tipicamente apresenta 

capacidade de auto-organização – uma definição simultaneamente quantitativa 

(elevado número de componentes) e qualitativa (não-linearidade e auto-

organização). Os “sistemas complexos” não podem jamais ser compreendidos pela 

supressão da sua natureza complexa, a atitude cartesiana da ciência que promove 

                                                
2 É talvez oportuno referir que apesar de Sternberg (2002a) se mostrar francamente favorável à procura de fundamento 
filosófico para a construção teórica, não evidencia ter aplicado esses princípios ao desenvolvimento das suas próprias 
posições teóricas. 
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a subdivisão, a simplificação e a explicação linear através do estabelecimento de 

relações causais, ou através do isolamento das variáveis e sua organização de 

modo a eliminar as interacções3 (ver também Cronbach, 1975a); pelo contrário, 

qualquer tentativa de simplificação deverá preservar sempre as características 

distintivas do sistema enquanto “sistema complexo” (Van Geert & Steenbeek, 

2007): 1) Não-linearidade (os efeitos das variáveis não são aditivos) e auto-

organização (a ordem, a estrutura e a informação tendem a aumentar 

espontaneamente); 2) Sobreposição (cada fenómeno compõe-se de propriedades 

indissociáveis, embora aparentemente incompatíveis); 3) Síntese de substância 

(estruturas ou objectos) e processo (sucessão temporal e mudança); 4) Carácter 

estratificado (diferentes níveis de observação e explicação sobrepostos).  

o Mas o que faz dos “sistemas complexos” “sistemas dinâmicos” é o facto de as suas 

diversas componentes interagirem ao longo do tempo. Sem dúvida, desde os 

primórdios da abordagem sistémica, há que reconhecer o papel primordial sempre 

atribuído à natureza dinâmica ou à dependência-temporal da noção de sistema; 

mas ao acrescentar à noção de “sistema” o adjectivo “dinâmico” procura-se 

delimitar a abordagem sistémica centrada nas relações temporais entre elementos 

ou componentes de um sistema, de outras abordagens estruturais que, ainda que 

também centradas nas relações entre elementos, não dão particular relevo ao 

estudo dessas relações ao longo do tempo (Van Geert, 2003a). Por exemplo, o 

estudo da relação entre o SES (Estatuto Sócio-Económico) e o QI não é 

necessariamente sistémico, apesar de incidir numa relação e essa relação poder 

até ser equacionada no quadro de um “sistema” envolvendo uma multiplicidade de 

componentes em interacção (como acontece se for integrada num modelo de 

equações estruturais). Para que esse estudo possa ser enquadrado na abordagem 

dos “sistemas dinâmicos” terá forçosamente de contemplar a variação temporal – 

por exemplo, ao analisar o próprio processo de interacção indivíduo X contexto, ao 

longo do desenvolvimento da inteligência, em famílias de diferentes SES. 

                                                
3 Entre os factores que terão contribuído para esta simplificação dos sistemas complexos, ao longo da história da 
Psicologia, Van Geert (2003a) conta, entre outros: a influência da Física (segunda lei da termodinâmica - no Universo, a 
desordem aumenta constantemente [entropia positiva] (Miranda, 2004a,p.2) ou seja, a ordem nunca aumenta 
espontaneamente; a influência da Biologia (em que Darwin, embora introduzindo o “tempo” como factor da evolução, encara 
esta do ponto de vista da selecção acidental pelo meio); a influência da Genética (que introduz a noção de que a forma e a 
ordem não são espontâneas mas antes pré-determinadas); e a influência da Estatística (pela adopção generalizada de 
modelos lineares e aditivos – ligações assimétricas entre variáveis, correlações lineares, componentes de variância, etc. – 
que tendem a diluir o holismo, a sobreposição e a reciprocidade). 
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 Esta perspectiva de investigação, adoptada desde os anos 60 pela escola diferencial francesa, 

sob a direcção de Reuchlin (ver, por exemplo, Lautrey, 1995; Reuchlin & Bacher, 1989), conduz 

inevitavelmente ao acentuar da perspectiva intra-individual e idiográfica por contraste com a ênfase 

inter-individual e nomotética da investigação diferencial clássica da inteligência, que, no entanto, 

assumia carácter estrutural e tomava por objecto as configurações de variáveis estabelecidas a partir 

das suas interrelações. Esse era, talvez, o sentido das palavras de Tyler quando afirmava, em 1965 

(p.507), que a Psicologia Diferencial do futuro seria muito mais uma psicologia do desenvolvimento do 

que uma psicologia das diferenças, e seria melhor simbolizada por uma curva de desenvolvimento do 

que por uma curva Normal de Gauss. 

E é precisamente este enquadramento desenvolvimentista, aliado à noção de não linearidade 

do desenvolvimento cognitivo, que faz da Teoria Bioecológica da Inteligência de Ceci (1996) o modelo 

mais genuinamente representativo da abordagem da inteligência humana no quadro dos sistemas 

dinâmicos. Oriunda da física, a noção de “dinâmica” diz respeito ao estudo das forças: como se 

exercem, como se modificam, como afectam o mundo circundante; o cálculo diferencial, metodologia 

matemática concebida por Newton (1643-1727) e por Leibniz (1646-1716), constitui o método 

matemático para o tratamento formal da mudança num conjunto de variáveis, em função do tempo, do 

estado actual de cada variável e do estado precedente das variáveis que afectam cada uma (Van 

Geert, 2003a). Transposta para a Psicologia, a noção reporta-se ao estudo das relações mútuas entre 

variáveis que se reconhecem interligadas e da evolução no tempo dos efeitos de forças em interacção; 

e remete para a formalização matemática em modelos baseados em sistemas de equações que 

especificam a mudança temporal em conjuntos de variáveis. Thelen & Smith (1993, citados em Van 

Geert & Van Dijjk, 2002; 1994 citados em Van Geert, 2003a) terão sido os primeiros a aplicar a teoria 

dos sistemas dinâmicos ao estudo do desenvolvimento cognitivo, ao entender o conhecimento como 

processo, não como uma qualquer estrutura simbólica que guia a acção: o conhecimento resulta do 

processo dinâmico de interacção entre um contexto específico e um organismo específico (um 

organismo com uma história passada específica); o processo decorre como uma interacção contínua 

entre o contexto e o organismo, em que tanto o organismo como o contexto mudam, e ao mudarem 

criam novas condições de que parte o passo seguinte do processo de mudança; a consolidação do 

conhecimento é atingida quando as condições, quer do contexto quer do organismo, favorecem  a sua 

estabilização num padrão de resposta consistente, porque repetitiva.  

Mas a cognição humana fora já antes conceptualizada como sistema dinâmico, mesmo sem o 

assumir, nos trabalhos tanto de Piaget como de Vygotsky (Van Geert, 1998). É, com efeito, na 

abordagem desenvolvimentista da cognição humana que se encontram as propostas mais próximas de 

um entendimento sistémico dinâmico da inteligência humana. E a razão é simples: a inteligência 
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entendida como adaptação não pode senão definir-se enquanto processo dinâmico de interacção 

indivíduo X meio; e enquanto processo dinâmico, ou processo de interacção ao longo do tempo, o 

estudo sistémico da inteligência não poderá nunca prescindir da perspectiva intra-individual de 

investigação. 

Encaradas deste ponto de vista, as tentativas de construção de modelos sistémicos pela 

ampliação do espectro de competências abrangido pelo conceito – pela identificação de múltiplas 

inteligências (Gardner) ou pela adição das inteligências prática e criativa  à inteligência “académica” 

(Sternberg) – mesmo que neles alegadamente se cruzem diferentes metáforas ou paradigmas de 

investigação da inteligência humana, ficarão sempre aquém de uma verdadeira abordagem sistémica 

(no sentido dos “sistemas dinâmicos”) se omitirem, ou negligenciarem, o carácter desenvolvimentista 

da inteligência humana (a sua natureza de processo temporal, interactivo e iterativo).  

É importante notar a presença da noção de desenvolvimento na teoria de Sternberg. Com 

efeito, o modelo da inteligência como “desenvolvimento de mestria” (Sternberg, 1999c; 2002a, 

Sternberg & Grigorenko, 2002), define-a como “processo contínuo de aquisição e consolidação de um 

conjunto de competências necessárias a um elevado nível de mestria num ou mais domínios de 

desempenho” (Sternberg & Grigorenko, 2002, p.3): em qualquer contexto ou situação, o indivíduo 

encontra-se num processo de desenvolvimento que não admite apenas como constrangimento um 

qualquer nível fixo de capacidade predeterminado (biologicamente), mas depende do envolvimento 

intencional (motivação), da acção ou participação (comportamento), do conhecimento, competências e 

experiências anteriores (cognição, aprendizagens passadas) e também  da instrução formal ou 

informalmente recebida, da modelação e das recompensas facultadas pelo meio. A motivação constitui 

o elemento central do modelo – a força motriz da interacção entre elementos – que actua sobre as 

metacomponentes; estas activam as componentes de execução e de aquisição, as quais enviam 

retroactivamente informação às metacomponentes, o que possibilita a subida do nível de mestria; e o 

conhecimento, declarativo e procedural, adquirido ao longo de todo o processo dá lugar a que as 

metacomponentes e as componentes funcionem de maneira mais eficaz de futuro. Todos estes 

processos são, evidentemente, afectados e, por sua vez, afectam o contexto; ainda assim, a descrição 

do processo é claramente centrada no indivíduo – a própria representação gráfica do modelo trata o 

contexto meramente como cenário (ver Sternberg, 1999c, p.362; Sternberg & Grigorenko, 2002, p.6) – 

e adquire, por isso, inquestionável carácter mecanicista. E embora em ligação com este modelo 

Sternberg e Grigorenko (2002) sugiram a pertinência da avaliação dinâmica, posto que está em causa 

averiguar um potencial de aprendizagem, não o produto do desenvolvimento passado, as técnicas de 

avaliação – entre as quais, muito em particular, o STAT-R (H) – e as técnicas estatísticas de análise de 
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dados tendem a privilegiar a avaliação estática e a linearidade dos efeitos recíprocos entre elementos 

do modelo.  

Pelo contrário, o carácter dinâmico que assumem os modelos e métodos de investigação 

sistémica dinâmica da inteligência  humana reposicionam o construto no plano intra-individual, o que 

torna necessários novos conceitos – que não apenas os que se prestem a ser tratados como 

dimensões psicológicas – e novas metodologias de investigação – que não as que provêem do estudo 

clássico das diferenças inter-individuais, inter-grupais ou inter-situacionais pela aplicação de técnicas 

de estatística linear. 

 

  

10.2. ESBOÇO DO PROGRAMA DE INVESTIGAÇÃO SISTÉMICA DINÂMICA 

 

O que significa, então, e o que implica, estudar a inteligência no quadro dos “sistemas 

dinâmicos”?  

Primeiro, significa entender a inteligência não como uma propriedade interna e relativamente 

estável de um indivíduo mas como uma “propriedade distribuída” (Van Geert, 2003b, p.198) entre o 

indivíduo e as características dos meios em que se desenvolve, uma “propriedade” em permanente 

mudança. Segundo, exactamente por ser uma propriedade em permanente mudança, a variabilidade 

intra-individual é mais significativa para a compreensão da inteligência do que a variabilidade inter-

individual. Terceiro, porque a adaptação envolve não só mudança no organismo mas também mudança 

no meio, o nicho ou nichos a que o organismo se adapta constituem características tão inerentes ao 

organismo quanto as características biológicas ou os “traços” do indivíduo. 

Vale a pena notar que a palavra “propriedade”, pela sua conotação estática, poderá não ser a 

mais adequada para aplicar nesta acepção, em que se propõe que a inteligência seja entendida como 

a qualidade global do processo adaptativo contínuo e recíproco entre indivíduo e contexto. Ao avançar 

esta definição, importa precisar o seu sentido: a “qualidade global” sublinha que a definição da 

inteligência é menos uma questão de quantidade do que de qualidade, e que o conceito emerge de 

uma apreciação holista dessa qualidade, razão por que a palavra é habitualmente (à excepção de 

Gardner) utilizada no singular – não se trata de afirmar que a inteligência é uma aptidão geral (uma 

“dimensão” geral), mas de aceitar que a sua apreciação é global – uma ideia não completamente nova, 

posto que se encontrava já em Wechsler (1944) que, apesar do seu conceito de inteligência global, se 

declara não totalmente rendido à noção de factor g – e diz respeito ao equilíbrio dinâmico entre forças 

internas e externas ao indivíduo; o “processo adaptativo contínuo” acentua que a inteligência se define 

num sistema dinâmico, que por definição contempla a instância temporal, e que qualquer definição ou 
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tentativa de investigação da inteligência não poderá deixar de incluir o reconhecimento desta dinâmica 

– não se trata de afirmar que todo e qualquer estudo da inteligência humana terá forçosamente de ser 

desenvolvimentista, já que uma perspectiva eclética de investigação poderá legitimar a concentração 

noutras instâncias do sistema (nas diferenças inter-individuais ou inter-situacionais, por exemplo), mas 

trata-se de sugerir que qualquer programa de investigação da inteligência será incompleto se não 

contemplar o estudo (ou pelo menos o reconhecimento) dessa dinâmica, forçosamente situado no 

plano intra-individual; o “processo adaptativo recíproco entre indivíduo e contexto” sublinha, por fim, 

que o centro de gravidade da inteligência nem se situa no indivíduo (no seu “mundo interno”, como 

pressupõem os paradigmas biológico, diferencial, informacional ou, como se viu, alguns modelos do 

paradigma sistémico) nem se situa no contexto (no seu “mundo externo”, como pressupõem as 

metáforas antropológica e sociológica), situa-se simultaneamente em ambos, razão por que 1) a 

“avaliação da qualidade global da adaptação” é simultaneamente objectiva (depende das pressões e 

dos valores dominantes do contexto) e subjectiva (depende das motivações e dos objectivos pessoais 

do indivíduo), 2) a inteligência pode ser avaliada pelo sucesso no equilíbrio entre essas forças, e 3) o 

contexto não representa meramente um cenário no qual se desenrola a acção e o desenvolvimento 

individual (desencadeado por forças internas ao indivíduo) mas constitui parte integrante desse 

desenvolvimento4.  

Estudar a inteligência no quadro dos “sistemas dinâmicos” implica, por consequência, primeiro, 

a adopção de uma orientação desenvolvimentista, que toma como eixo de investigação o plano intra-

individual, embora não excluindo a adopção, numa perspectiva eclética, de outras orientações, ora 

centradas nos factores do mundo interno do indivíduo (neurobiológica, diferencial clássica, 

informacional), ora centradas nos factores do mundo externo (experimental, sociológica, antropológica). 

Segundo, a convicção em que a variabilidade intra-individual ao longo do tempo comporta informação 

preciosa sobre a natureza do próprio processo de desenvolvimento ou de mudança, não se limitando a 

revelar uma hipotética distribuição de erros de medida em torno do “resultado verdadeiro”, que 

representaria o “nível” do indivíduo numa dimensão latente. Terceiro, a adopção de novas 

metodologias de investigação que aliem a aplicação de técnicas estatísticas ao estudo da variabilidade 

intra-individual, concentrando-se em fazer emergir diferenças que se manifestam em avaliações 

repetidas de uma variável num grupo de indivíduos (Van Geert & Van Dijk, 2002) e ultrapassando a 

utilização da estatística linear como ferramenta de simplificação, ou de síntese de observações 

efectuadas ao longo do tempo numa “tendência central” ou “média” (a curva de desenvolvimento 

médio).  

                                                
4 O paralelismo entre esta forma de definir a inteligência e a definição de Sternberg mostra que a sua concepção de 
inteligência é mais sistémica, no sentido dos sistemas dinâmicos, do que, como se viu, a teoria ou, menos ainda, a medida 
que propõe.  



CAPÍTULO 10. Contornos da Investigação Sistémica da Inteligência Humana 

 

 633 

A formalização matemática da acção adaptativa constitui a base lógica subjacente à 

abordagem da inteligência na perspectiva dos sistemas dinâmicos (Van Geert, 2003b). Esta parte da 

noção de que ao longo da acção acontece permanente mudança, não só no estado actual da estrutura 

interna – o indivíduo – como no estado actual da estrutura externa – o contexto, mudança que depende 

do estado precedente de ambas as estruturas (o aspecto iterativo dos sistemas dinâmicos consiste em 

o ponto de partida, a cada momento, ser um estado precedente que é sempre diferente, em 

consequência da complexidade das interacções anteriores). Tomemos então as seguintes variáveis: 

o I , o conjunto aberto de todas as potencialidades do indivíduo relevantes para a 

acção em causa (pode conceber-se a inclusão das hierarquias de evocabilidade de 

processos vicariantes de Reuchlin – 1978a, 1999/2002 – neste nível); 

o C, o conjunto aberto de todas as potencialidades da estrutura do contexto 

relevantes para a acção em causa; 

o c, perspectiva actual de C, ou seja, estado de C como visto actualmente por, 

apresentado ao, ou manipulado pelo indivíduo; 

o i, estado actual da estrutura interna do indivíduo (actividade mental em curso); 

Encarado como acção, o comportamento adaptativo envolve então um c e um i em permanente 

mudança, tendo em vista alcançar alguma forma de equilíbrio – por exemplo, a opção por uma solução 

para um problema, o sentimento de que a solução adoptada é preferível a outras alternativas, uma 

tomada de decisão, a escolha de um caminho de acção – e esta mudança pode ser formalizada por 

meio de duas equações diferenciais, 

 

∆i / ∆t = f i (i, c, I)                                                          (1) 

∆c / ∆t = f c (i, c, C)                                                        (2) 

 

cuja leitura é a seguinte: (1) a mudança de i, estado actual do indivíduo, num intervalo de tempo t (∆i / 

∆t) é função (f i) do estado actual de i [o aspecto iterativo da equação (1)], do estado actual de c e do 

conjunto de possibilidades (repertório de processos) disponíveis na estrutura interna de I; 

reciprocamente, (2) a mudança de c, do estado actual do contexto, num intervalo de tempo t (∆c / ∆t) 

é função (f c) do estado corrente de i, do estado corrente de c [o aspecto iterativo da equação (2)] e do 

conjunto de possibilidades disponíveis (repertório de oportunidades) na estrutura do contexto C. 

Dependendo das propriedades de C e de I, o conjunto das duas equações representa a trajectória em 

busca de alguma forma de equilíbrio que, no caso de um teste, pode ser uma observação quantificável, 

uma resposta a um item. Em termos de medição, a dinâmica complexa que tem lugar no 

estadoXespaço formado por i e c é traduzida, através de uma convenção de classificação (geralmente 
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dicotómica), numa dimensão discreta, o resultado (certo ou errado, 1 ou 0). Lamentavelmente, este 

resultado perde a enorme quantidade de informação contida no estadoXespaço formado por i e c, e, 

ao pretender resumir a informação sobre a qualidade adaptativa do comportamento (a inteligência) 

através de um único número, deixa escapar a oportunidade de apreender a dinâmica envolvida na 

resposta e de delimitar, afinal, aquilo que se pretende, a gama de padrões de resposta potenciais 

daquele indivíduo (I) fora das condições específicas de teste.  

Esta formalização matemática do comportamento adaptativo liga indivíduo e contexto através 

de um processo temporal e dinâmico, mas mostra-se compatível e integrável com outras formulações 

que estabelecem quadros de referência para a investigação da inteligência. Ao propor uma (meta)teoria 

integradora para a investigação da inteligência, Demetriou e Papadopoulos (2003) identificam quatro 

dimensões que deverão ser contempladas (ver CAPÍTULO 2, pp.129-130): 1) a arquitectura da 

inteligência e 2) as relações dinâmicas entre os vários sistemas e níveis de funcionamento da 

inteligência (mundo interno); 3) o desenvolvimento e a mudança cognitiva (interacção) e 4) os aspectos 

sociais da inteligência (mundo externo). Por sua vez, os três níveis que compõem a estrutura dos “Loci 

da Inteligência Humana” (Sternberg, 1986a, 1990) (ver CAPÍTULO 1, p.32) correspondem, também, ao 

“mundo interno” do individuo, ao “mundo externo” do indivíduo e à “interacção” entre ambos. Como se 

viu, a este esquema Ceci (1996) acrescenta maior ênfase no processo (“proximal”) de interacção 

situado entre indivíduo e contexto – individuoXprocessoXcontexto – e formula as variáveis do indivíduo 

e do contexto em termos que as torna inseparáveis – ao tratar a noção de contexto como muito mais 

alargada, incluindo aspectos tradicionalmente considerados “do indivíduo”, como a estruturação do 

conhecimento ou a motivação (ver CAPÍTULO 2, p.107-110). Em todas estas formulações estão sempre 

presentes os três elementos –  indivíduos X tempo X contexto – que se cruzam também na proposta 

metodológica reformulada a partir da “Tabela indivíduos X variáveis” de Stern (ver CAPÍTULO 4, p.252) e 

que serviu de referência ao enquadramento metodológico da presente investigação. 

 Na estrutura inicialmente proposta por Stern  em 1911 (Gilles, 1999, pp.59-62), os métodos 

diferenciais eram delimitados a partir do cruzamento de duas facetas ou “instâncias”, os indivíduos e as 

variáveis. Uma vez dispondo de informação sobre o desempenho de uma amostra de indivíduos num 

conjunto de variáveis, emergiam quatro possíveis planos de análise: os “estudos de variação”, inter-

individual ou inter-grupal (uma variável, diversos indivíduos), os “estudos correlacionais” (correlações 

entre variáveis), os “estudos tipológicos” (correlações entre indivíduos) e os “estudos de perfil” (um 

indivíduo, diversas variáveis). Este esquema assentava, contudo, num postulado fundamental à 

abordagem diferencial ortodoxa, o postulado da consistência comportamental (o comportamento de um 

indivíduo tende a ser semelhante em situações semelhantes), postulado este imprescindível à 

“abordagem traço” e à “teoria do resultado verdadeiro”, ao presidir à noção de “estabilidade temporal 
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das medidas”, requisito essencial à demonstração da sua precisão. Esta noção de que o 

comportamento é consistente e de que qualquer variação só pode ser atribuída a erro foi 

progressivamente posta em causa, e deu lugar, por diversas razões e por diversas vias, a uma postura 

bem mais dinâmica e flexível, consubstanciada em novas metodologias que contemplam a mudança 

temporal entendida como evidência de desenvolvimento – “estudos longitudinais” e “estudos de caso” – 

e que decorrem de acrescentar a instância “tempo” ao esquema original de Stern. Contudo, uma 

psicologia contextualista e preocupada com a articulação interdomínios, na linha das propostas de 

Cronbach (1957, 1975a), não pode deixar de acrescentar ainda uma outra faceta a esta estrutura de 

referência metodológica, o “contexto”, o que conduz a uma desmultiplicação do esquema inicial em 

métodos inspirados na psicologia experimental e articulados com a perspectiva diferencial (“estudos 

ATI”, aptitude X treatment interaction). A estrutura pode então ser vista como cruzando cinco facetas ou 

instâncias – indivíduosXvariáveisXtempoXsituaçõesXcontexto – cada uma delas decomponível em 

níveis de observação e explicação distintos, desde o molecular ao molar.  

Encarados do ponto de vista dos sistemas dinâmicos, os factores individuais e contextuais 

desta estrutura de referência (os dois extremos da estrutura) não são tidos como independentes entre 

si, mas definem-se mutuamente: os factores conativos ou a estrutura de conhecimento de um indivíduo 

podem ser entendidos como contexto, num processamento, tal como concebe Ceci, e, simetricamente, 

o contexto pode ser definidor do indivíduo (por exemplo, quando a função profissional que desempenha 

se torna parte da sua identidade); além disso, os diversos níveis de observação que podem ser 

distinguidos no indivíduo (genético, bioquímico, fisiológico, neuronal, cognitivo, dimensional, 

metacognitivo) e no contexto (situação imediata, palcos de vida – família, escola, local de trabalho, 

grupos de afiliação – grupo sócio-económico, grupo sócio-cultural, etnia, cultura, momento histórico-

político) não são independentes entre si, o que desmultiplica o esquema em inúmeras interacções;  

mas a mais importante diferença na estrutura de referência, quando comparada com a proposta original 

de Stern, consiste na adição e na ênfase da investigação do processo dinâmico de interacção 

indivíduoXcontexto – ou seja, na instância “tempo”, que desempenha uma função nuclear de coesão de 

toda a estrutura, e por isso ocupa uma posição central. Acrescentar o tempo ao esquema de Stern 

implica tomá-lo como a espinha dorsal de toda a investigação da inteligência que por consequência é 

desenvolvimentista, idiográfica e centrada  no plano intra-individual. 

Um programa de investigação da inteligência como sistema dinâmico pode ser então montado 

a partir desta estrutura de referência. Como bloco nuclear comportará um conjunto de estudos intra-

individuais em que são efectuadas observações em amostras restritas de indivíduos ao longo de 

períodos mais ou menos extensos, em função dos objectivos e da natureza das variáveis em estudo. 

Estas deverão contemplar diversos níveis de observação, no que combinarão eventualmente variáveis 
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provenientes de diferentes metáforas ou paradigmas, e poderão incluir a avaliação estática e a 

dinâmica, a primeira destinada à comparação inter-individual, a segunda à comparação intra-individual. 

Os métodos de análise de dados propostos por Van Geert e Van Dijk (2002) para o estudo da 

variabilidade intra-individual, e os métodos de avaliação sugeridos por Van Geert (2003b), mostram-se 

particularmente adequados a esta linha de investigação: os primeiros ao aplicarem sobretudo técnicas 

estatísticas de amostragem ao acaso (random sampling techniques), que põem em evidência 

mudanças na variabilidade intra-individual ao longo do tempo, os segundos ao proporem a avaliação da 

inteligência em termos de amplitude de desempenho esperado (range of expected performance), uma 

amplitude que expressa a variabilidade intra-individual que pode esperar-se naquele indivíduo em 

função da interacção com a situação (não a variabilidade em torno de um “resultado verdadeiro”5). Um 

tal programa poderá integrar ainda estudos radicados em metodologias tradicionais, diferencial e 

experimental, em separado ou em combinação (estudos ATI), proporcionando leituras convergentes 

derivadas de diferentes paradigmas de investigação mas reportadas à estrutura metodológica de base, 

isto é, sem perder de vista o lugar e o contributo que representam na matriz de compreensão global do 

fenómeno sob estudo. Acrescente-se que se revela de particular interesse, ao tomar a estrutura 

metodológica assim concebida, atender em especial ao estudo dos contextos do ponto de vista das 

potencialidades que emprestam à relação dinâmica indivíduoXcontexto (o “estudo psicológico do meio 

natural”, na acepção de Reuchlin, 1999/2002, p.207) - uma área de investigação tradicionalmente 

negligenciada pela psicologia. 

  

 

10.1. ENQUADRAMENTO EPISTEMOLÓGICO E ONTOLÓGICO  
 

A ênfase no plano intra-individual de investigação da inteligência faz emergir novos conceitos, 

mais flexíveis e qualitativos do que as clássicas noções dimensionais da abordagem inter-individual. 

Talvez o melhor exemplo se encontre precisamente nos “processos vicariantes” (Reuchlin, 1978a, 

1988, 1999/2002) (ver CAPÍTULO 2, pp.142-151) como se viu, equacionáveis na caracterização de I 

(potencialidades do indivíduo para a acção em causa): com efeito, a investigação baseada no estudo 

de casos com frequência pôs em relevo a diversidade de processos utilizados por um único indivíduo, 

sobretudo em períodos de transição entre estádios.  Entendido como sistema complexo dotado de 

capacidade de auto-organização, o desenvolvimento caracteriza-se pela busca de estabilidade 
                                                
5 Uma diferença entre a noção de amplitude de desempenho esperado e a noção clássica de intervalo de confiança reside 
em que a primeira significa que todos os resultados do intervalo são “verdadeiros”, ainda que alguns mais característicos da 
pessoa do que outros, enquanto a segunda repousa na especificação do grau de “certeza” associado a um resultado 
específico. A avaliação da inteligência como sistema dinâmico consiste, então, na identificação da gama de respostas 
características de um indivíduo em determinada gama de contextos – a “caracteristicidade” dos resultados (Van Geert, 
2003b, p.206). 
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dinâmica que, ao ser atingida, leva a delimitar “estádios de desenvolvimento”; a mudança define-se 

então como transição de um estado de estabilidade dinâmica para outro. Na auto-organização, o 

sistema é “atraído” para uma configuração, elegida entre muitos estados possíveis, pelo que a 

variabilidade intra-individual é um precursor imprescindível desta auto-organização. Por essa razão, na 

teoria dos sistemas dinâmicos a variabilidade intra-individual é máxima durante as transições, para que 

o sistema tenha a possibilidade de explorar e ensaiar novas “associações e configurações” 

eventualmente mais adaptativas (Thelen & Smith, 1993 citados em Van Geert,& Van Dijk, 2002, p.342). 

Deste ponto de vista, a variabilidade intraindividual é não só anunciadora da mudança mas dela 

depende a própria viabilidade da mudança6. A proximidade entre a formulação do desenvolvimento no 

quadro dos sistemas dinâmicos e a Teoria da Vicariância é notável: a disponibilidade em cada indivíduo 

de uma pluralidade de processos capazes de intervir na resposta a uma situação favorece o ensaio e 

exploração de diferentes estratégias para lidar com um problema7; e este ensaio permite estabelecer 

ao longo do tempo “hierarquias de evocabilidade” que tornam mais provável para cada situação a 

evocação de umas do que de outras estratégias, em função das potencialidades prévias e da 

experiência. Posto os contextos variarem também entre si, ao longo do tempo (e também em função da 

própria acção do indivíduo), quanto à “hierarquia de eficácia” (hierarquia de processos que são eficazes 

nesse contexto – eficazes por conduzirem a uma solução eficiente com o menor custo), a adaptação 

dependerá do grau de ajustamento ou compatibilidade entre as hierarquias de eficácia das situações e 

as hierarquias de evocabilidade do indivíduo para cada situação e a cada momento, e quanto mais 

diversificado o catálogo de processos evocáveis num indivíduo maior a sua flexibilidade adaptativa e 

preparação para enfrentar a mudança. Nos períodos de acentuada mudança no meio, durante os quais 

se gera desequilíbrio na dinâmica relacional indivíduoXcontexto, o aumento na variabilidade intra-

individual, demonstrado em numerosos estudos de psicologia do desenvolvimento (Van Geert & Van 

Diijk, 2002), traduz, então, a “rotação do catálogo vicariante” (Ohlmann, 1995, p.86) que torna possível 

a “escolha” do processo ou processos que se mostram mais eficazes naquela situação, os quais 

tendem a tornar-se mais facilmente evocáveis no período de maior estabilidade dinâmica que se segue, 
                                                
6 Recorde-se, a propósito, a perspectiva de Ohlmann (1995) (antes abordada no CAPÍTULO 2, pp.145-149) de acordo com a 
qual a pluralidade de processos disponíveis confere aos indivíduos flexibilidade ao lidar com situações variadas o que, face 
aos contextos complexos característicos das condições habituais de vida do ser humano, favorece a adaptação. A 
diversidade intra-individual tem, assim, uma função na adaptação individual equivalente à da diversidade inter-individual na 
adaptação das espécies. 
7 É de assinalar um outro paralelismo com a Biologia: a noção de epigénese, introduzida por Conrad Waddington (1905-
1975), de acordo com a qual os genes constituem ponto de partida para a embriogénese, mas é o próprio processo de 
embriogénese que cria as condições para a concretização das instruções contidas nos genes. Por exemplo, os genes 
podem conter a codificação para a formação de um tecido mas, uma vez formado, esse tecido pode levar à criação de 
outros tecidos, ou pode mesmo bloquear a acção de alguns genes. Daqui resulta que o corpo é construído a partir do 
próprio processo de construção, não é resultado de um projecto completo de instruções pré-codificadas: cada passo do 
processo cria as condições necessárias ao passo seguinte e um mesmo objectivo pode ser atingido através de diferentes 
meios ou processos (vicariantes) – aquilo a que os biólogos de tradição epigénica chamam equifnalidade  (Van Geert, 
2003a; ver também Overton, 2003). 
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e que corresponde a um novo estádio do desenvolvimento; mas os outros processos mantêm-se 

disponíveis, prontos a entrar em acção sempre que um desequilíbrio se gere na dinâmica relacional 

entre indivíduo e meio. 

A ideia de “escolha” no âmbito da Teoria da Vicariância apresenta, entretanto, importância 

capital, pois resgata o conceito de inteligência da visão do mundo estritamente contextualista, que 

reservaria ao organismo um papel (quase) passivo perante a dinâmica de forças que constituem o 

sistema e na qual o contexto desempenha, em certo sentido, papel preponderante, e reposiciona-o na 

visão do mundo selectivista, no quadro da qual a auto-organização do sistema comporta 

intencionalidade ou finalidade consciente. E é aqui que a noção de self emerge em toda a sua 

plenitude, na articulação entre o funcionamento cognitivo –  “a aquisição e o tratamento da informação” 

– e o funcionamento conativo – “a orientação e o controlo das condutas” (Reuchlin, 1997, pp.67-68) – e 

como conceito integrador das determinantes individuais e contextuais do funcionamento cognitivo (ver 

CAPÍTULO 2, pp.130-142). Como sublinha Tyler (1965, pp.505-506), cada ser humano corresponde à 

partida a uma selecção de alguns poucos potenciais de entre a enorme vastidão das possibilidades 

disponíveis na espécie humana, os quais serão desenvolvidos durante a sua curta existência. Ao longo 

do desenvolvimento outra selecção vai constantemente acontecendo que determina a progressiva 

diferenciação da sua identidade (do self): entre a enorme diversidade de factores que afectam esta 

selecção progressiva, alguns escapam ao controlo do indivíduo (por exemplo, período histórico, cultura, 

língua, família, código genético, etc.) mas muitos dependem das suas escolhas intencionais, as quais 

vão tendo efeito cumulativo.  

A noção de vicariância e a Teoria da Vicariância apresentam, assim, enorme potencial do 

ponto de vista do desenvolvimento de modelos ou teorias sistémicas dinâmicas em psicologia da 

inteligência, ao promover uma verdadeira deslocação do foco da investigação dos fenómenos ou 

centrados no indivíduo, ou centrados no contexto, para a dinâmica da interacção indivíduoXcontexto. 

As teorias integrativas, como as de Gardner e de Sternberg, tenderam a ampliar o conceito de 

inteligência pela identificação de novas “unidades funcionais” (novas “inteligências”) que, ainda que 

sejam entendidas em si próprias como sistemas, em que a inteligência se define na interacção entre 

indivíduo e meio, acabam por manter o centro de gravidade da inteligência no indivíduo (o que é posto 

em evidência pelas próprias designações dessas unidades) ao praticamente excluírem o carácter 

dinâmico da sua definição de sistema. A ampliação dos quadros de referência da investigação da 

inteligência humana não pode ser alcançada pela multiplicação das “unidades funcionais” que 

“compõem” a inteligência; essa ampliação exige, em vez disso, a adopção de novos planos de análise 

dos fenómenos que configuram a inteligência enquanto processo adaptativo – enquanto processo 
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dinâmico – e, por isso mesmo, depende mais de desenvolvimentos metateóricos e metametodológicos 

do que  de desenvolvimentos teóricos. 

  O enquadramento da investigação da inteligência no quadro dos “sistemas dinâmicos”, e em 

ligação com a Teoria da Vicariância, remete claramente para a metateoria relacional (ver CAPÍTULO 2, 

pp.151-156), uma metateoria contrária, como se viu antes, à fragmentação da investigação 

característica da abordagem cartesiana da ciência, que tende a subdividir e simplificar os fenómenos e 

a alimentar dicotomias (Overton, 2002, 2003; Wheeler, 2005). Com efeito, a controvérsia entre a 

centralidade dos factores internos do indivíduo (no extremo o código genético) e dos factores externos 

(no extremo o contexto histórico-cultural) na definição da inteligência não é resolvida, no âmbito dos 

sistemas dinâmicos, pela simples combinação de ambos em modelos “plurimetafóricos” que admitem 

uma vaga interacção de carácter aditivo entre eles. Ambas as posições são, afinal, representativas de 

uma mesma convicção no carácter pré-determinado do desenvolvimento, o qual contrasta com a 

posição que encara o desenvolvimento como processo de progressiva auto-organização. O organismo 

constitui um sistema activo de auto-organização que se desenvolve pela acção e transacção recíproca 

e não linear de factores individuais e contextuais, à partida os genes e as condições do contexto em 

que o organismo se encontra. Mas este desenvolvimento não é apenas “genético”, é “epigenético”, o 

que significa que com o desenvolvimento o organismo se modifica, se transforma: novas características 

e novos níveis de funcionamento emergem os quais não podem ser reduzidos às, isto é, 

completamente explicados pelas, características anteriores do organismo. Assim, o sistema 

genéticaXmeio transforma-se no sistema célulaXmeio, que se transforma no sistema orgãoXmeio e, em 

última análise, no sistema pessoaXmeio (Overton, 2003). Em suma, os processos de auto-organização 

utilizam quaisquer possibilidades disponibilizadas quer pelo organismo quer pelo meio, mas essas 

possibilidades apenas ficam disponíveis em resultado do processo dinâmico e contínuo de mudança do 

próprio sistema8.  

                                                
8 A aproximação entre a Teoria dos Sistemas Dinâmicos e a Teoria da Vicariância torna-se clara numa metáfora, aqui 
adaptada de Van Geert (2003a, pp. 649-650): numa grande cidade desconhecida ao pretendermos deslocar-nos a um lugar 
específico podemos guiar-nos por um mapa (conjunto de instruções explícitas e predefinidas – como o código genético). Se 
o mapa for rudimentar e não representar com exactidão o local de destino, perguntamos a alguém o caminho; mas se a 
distância ao destino for grande, a explicação contendo toda a descrição dos movimentos a executar desde o ponto de 
partida (instrução explícita e predefinida a partir do meio) torna-se impossível de memorizar. Pode-se então memorizar 
metade (ou parte) do caminho, a partir do mapa, e, ao acabar de cumpri-lo, pedir a alguém instruções para o resto do 
percurso (esta solução é comparável à tradicional divisão das “instruções” para o desenvolvimento em hereditariedade e 
meio). Mas se a cidade contiver pontos de referência fáceis de identificar (praças, monumentos, edifícios) torna-se fácil 
utilizar instruções que incluam esses pontos de referência que, só quando são alcançados são reconhecidos, ou seja, o 
sentido da instrução recebida apenas se torna claro à chegada a cada ponto de referência (o sentido das “instruções” 
genéticas ou ambientais depende inteiramente do estado actual do sistema o qual, por sua vez, depende dos estados 
precedentes– instruções iterativas). Claro que podem ser cometidos erros; ou podem ser encontradas surpresas (caminhos 
vedados, ambiguidades das instruções) mas conhecendo o princípio geral (os pontos de referência) pode-se voltar atrás e 
fazer novas opções. O itinerário é, assim, definido em termos probabilísticos: em cada etapa do percurso há que decidir 
qual o passo mais provavelmente eficaz, perante as circunstâncias locais. Por isso, outra pessoa poderia chegar ao mesmo 
destino por outro itinerário (a partir de outras instruções, de outros pontos de referência e/ou de outras opções face aos 
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Ao retomar, então, os quatro princípios orientadores da metateoria relacional – o  holismo, a 

identidade dos opostos, os opostos da identidade e a síntese de totalidades (Overton (2006a; Overton 

& Ennis, 2006) – não se pode deixar de reconhecer a sua aplicação como quadro de referência para a 

investigação da inteligência humana enquanto sistema dinâmico:  

o o primeiro princípio (holismo) postula que “a identidade dos objectos e dos 

acontecimentos se define no contexto relacional ou sistema no qual estão 

inseridos” (CAPÍTULO 2, p.153) – mais do que uma justaposição de fenómenos, que 

constituem objecto de estudo dos diferentes paradigmas de investigação, a 

inteligência define-se como sistema complexo, cujas propriedades ultrapassam as 

propriedades dedutíveis a partir do conhecimento parcelar de cada um desses 

fenómenos, posto que envolve um processo temporal e dinâmico de auto-

organização;  

o o segundo princípio (identidade de opostos) estabelece que “a identidade dos 

elementos não se define a partir de contradições ou contrastes mas enquanto 

polaridades de uma matriz relacional inclusiva em que os pólos se definem 

reciprocamente, cada pólo definindo e sendo definido pelo seu oposto” (CAPÍTULO 

2, p.153) – os factores do “mundo interno” e do “mundo externo” do indivíduo 

definem-se mutuamente e constituem pólos de um contínuo em que podem 

distinguir-se diversos níveis de observação, desde o molecular ao cultural; não se 

agregam, simplesmente, nem se opõem; antes se integram num processo de 

interacção contínua cujo funcionamento os torna imprescindíveis e indissociáveis;  

o o terceiro princípio (opostos da identidade) afirma que “as posições extremas 

criadas a partir do isolamento dos opostos” constituem “pontos de vista, 

perspectivas, nenhuma assumindo carácter absoluto ou fundamental” (CAPÍTULO 2, 

p.154) – os factores do “mundo interno” e do “mundo externo” do indivíduo podem 

tornar-se objecto privilegiado de investigação, no âmbito dos paradigmas clássicos 

de investigação da inteligência, assumindo uma óptica eclética de investigação, 

desde que sem deixar escapar jamais a complexidade do sistema em que 

interagem e que é aquele em que se define, afinal, a inteligência; 

o por último, o quarto princípio (síntese de totalidades) estabelece a relação parte-

todo e consiste em “mover-se para o centro do conflito” e “identificar qual o sistema 

                                                                                                                                                   
“erros” ou às “surpresas” encontradas pelo caminho - equifinalidade). Este procedimento confere enorme flexibilidade e 
potencial adaptativo ao sistema; mas se alguém quiser entender o itinerário efectuado, apenas o poderá fazer através de 
uma perspectiva holista, em que cada opção efectuada é contextualizada no todo, na sequência do percurso completo que 
lhe confere sentido.  
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que, porque coordena os outros dois, representa um novo nível estrutural e 

funcional emergente do conflito no nível anterior” (CAPÍTULO 2, p.154) – o self é, 

para Overton (2006a; Overton & Ennis, 2006) o sistema que coordena os factores 

do “mundo interno” e do “mundo externo” do indivíduo; o desenvolvimento do self 

é, a cada momento, o “processo” e o “produto” da interacção contínua e dinâmica 

entre factores do “mundo interno” e do “mundo externo” do indivíduo. Processo e 

produto, sublinhe-se, eles próprios indissociáveis e interligados num nível superior 

de integração. 

 

O enquadramento ontológico selectivista, o enquadramento epistemológico na abordagem dos 

“sistemas dinâmicos”, e o enquadramento metateórico relacional apelam a uma nova orientação  

filosófica de fundo para a investigação da inteligência humana, ultrapassado que fica o quadro de 

referência cartesiano em que por longo tempo se baseou a perspectiva tradicional da inteligência. 

Wheeler (2005) sugere a fenomenologia ontológica de Martin Heidegger (1889-1976).  

A ciência cognitiva, de acordo com Wheeler, oferece actualmente duas concepções da 

inteligência: a primeira, a ciência cognitiva ortodoxa, denuncia a inspiração cartesiana, por basear-se 

na dicotomia sujeito-objecto – ao localizar no sujeito o agente que adquire acesso ao contexto, e que 

produz comportamento sensível ao contexto através da sua capacidade de construção de 

representações internas, sendo o contexto de relevância apenas marginal (ao limitar-se a disponibilizar 

estímulos sensoriais a ser processados, problemas a ser resolvidos e um palco no qual ocorre a acção 

encenada pelo exercício cognitivo); a segunda, bem mais recente e controversa, situa o agente da 

inteligência na “acção adaptativa em tempo real” (Wheeler, 2005, p.284) – o indivíduo não é simples 

receptáculo da cognição, nem o meio é o palco da acção; pelo contrário, o indivíduo e o contexto 

constituem partes integrantes de um amplo sistema cognitivo integrado no qual a acção é produto de 

uma cooperação em que se dilui, às vezes por completo, a linha divisória entre sujeito e objecto.  

Segundo Wheeler, este segundo tipo de programa de investigação cognitiva repousa muito 

solidamente, ainda que de forma não declarada, na postura filosófica de Heidegger: na fenomenologia 

ontológica (Korab-Karpowicz, 2006; Wheeler, 2005), Heidegger defende que a fenomenologia é o 

método privilegiado de acesso à essência do Ser; não constitui uma análise descritiva e detalhada da 

consciência a partir de um ponto de vista “externo”, mas tão só o único meio de aceder à experiência 

do que chama Dasein, palavra alemã que significa “existência”, “vida”. Toma a palavra dividida nas 

suas componentes Da (lugar) e Sein (revelação do ser) e atribui-lhe especial significado na resposta à 

questão fundamental que o ocupa “o que é o ser humano” – o “lugar” da “revelação do Ser” é, para 

Heidegger, a temporalidade. No seu mais importante tratado, Being and Time, publicado em 1927, 



PARTE 4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 642 

procura atingir o ser (Sein) por meio da análise fenomenológica da existência humana (Dasein) e nela 

sobressai a temporalidade como o significado primordial da existência. Mas esta temporalidade não é 

meramente “existência no tempo”, no sentido cronológico do tempo físico, que para Heidegger é já uma 

derivação da temporalidade original; representa antes o “fenómeno do tempo” que se temporaliza, se 

constrói a si próprio no decurso da existência. Constitui um movimento através do mundo, como 

espaço de possibilidades, e delimita-se a partir de três noções: o de que a existência (Dasein) é 

“potencial-de-Ser” (futuro), num contexto pré-determinado que impõe condicionalismos (passado) e “em 

conjunto com” ou “ao lado de” (no contexto de) outros Seres (presente). O Tempo representa em 

Heidegger a instância fundamental do Ser, posto que é a unidade original a que se reportam o futuro, o 

passado e o presente. 

No quadro da fenomenologia ontológica de Heidegger, a cognição em situações comuns do 

quotidiano manifesta-se por actividade fluente (smooth coping), que não dá lugar a qualquer distinção 

entre sujeito e objecto mas apenas à experiência subjectiva (fenomenológica) de um comportamento 

em curso; esta actividade acontece como processo de interacção indivíduoXmeio em tempo real (no 

“aqui e agora”) no qual são geradas respostas fluidas, flexíveis e específicas ao contexto – respostas 

que não dependem do controlo de representações nem do raciocínio; como tal, o agente da cognição 

não se encontra na mente mas na acção, e esta é completamente embebida no contexto, que ao 

mesmo tempo lhe dá corpo (a incorpora) totalmente. O mais recente programa de investigação 

cognitiva identificado por Wheeler, acima caracterizado – por isso mesmo designado embodied-

embedded cognitive science, baseia-se em quatro princípios que ilustram a inspiração na postura  

filosófica de Heidegger: 1) a forma primordial da inteligência não envolve a resolução de problemas 

lógicos ou matemáticos (os conteúdos privilegiados pela ciência cognitiva ortodoxa) mas  consiste em 

comportamento adaptativo fluido e flexível, produzido em tempo real como resposta a estímulos 

sensoriais (online intelligence); 2) esta forma de inteligência não depende apenas da actividade neural 

ou cognitiva mas de interacções complexas, envolvendo a intervenção de processos neurais a par de 

outros processos, em curso no organismo e no contexto; 3) os modelos explicativos da ciência 

cognitiva têm forçosamente de demonstrar sensibilidade biológica, uma vez que o ser humano, como 

qualquer outro animal, é um sistema biológico; e 4) o processamento cognitivo constitui na essência 

“evolução estadoXespaço” (Wheeler, 2005, p.14) pelo que a ciência cognitiva não poderá senão 

adoptar a perspectiva dos sistemas dinâmicos.  

O programa para a ciência cognitiva do futuro traçado por Wheeler (2005), que remete para um 

quadro de referência filosófico não cartesiano (mesmo “anti-cartesiano”), constitui o enquadramento 

para a investigação sistémica dinâmica da inteligência humana. Inclui mas ultrapassa muito a ideia de 

que a inteligência se define num sistema: a inteligência toma forma e sentido na relação funcional que 
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se estabelece continuamente entre o indivíduo e o meio. E esta relação pode mostrar-se mais ou 

menos eficaz, do ponto de vista adaptativo, quer em termos dos objectivos do contexto, quer em 

termos dos objectivos do individuo. A flexibilidade na gestão dos recursos providenciados a cada 

momento, pelos mundos “interno” e “externo” do indivíduo, e na articulação ou compromisso entre as 

pressões do contexto e as motivações e afectos do indivíduo, determina graus potenciais de adaptação 

diferenciados. Este o sentido e esta a inspiração da definição de inteligência atrás avançada (cf. p.631): 

o a inteligência é a qualidade global do processo adaptativo contínuo e recíproco entre 

indivíduo e contexto. 

Esta qualidade global do processo adaptativo depende em parte substancial de escolhas, de 

opções que cada indivíduo efectua a cada momento, entre uma enorme diversidade de possibilidades 

que lhe são disponibilizadas no cruzamento entre o estado actual do contexto e o seu próprio estado 

actual. Esta noção, como se viu, encontrava-se já na concepção de inteligência de Wechsler (ver 

CAPÍTULO 3); mas é interessante verificar que muito antes, ela fazia parte do pensamento William 

James (1890, citado em Tyler, 1965): 

o “[…] a mente é a cada momento o teatro de múltiplas possibilidades. A 

consciência consiste na comparação entre elas, na selecção de algumas e na 

supressão das restantes, através do reforço e da inibição da agência da atenção. 

[…] a mente, em suma, trabalha sobre os dados que recebe de maneira 

semelhante à do escultor que trabalha o seu bloco de pedra. Em certo sentido, a 

estátua estava nele desde a eternidade. Mas havia um milhar de outras estátuas 

junto com ela e apenas ao escultor se deve ter separado aquela das restantes.  

Outros escultores, outras estátuas a partir do mesmo bloco! Outras mentes, outros 

mundos, a partir do mesmo caos monótono e inexpressivo”. 

É interessante nesta passagem a proximidade à visão do mundo selectivista e à Teoria da 

Vicariância; mas é sobretudo notável a aproximação à noção de sistema complexo, dotado de 

consciência de si e capaz de auto-organização a partir do caos, uma noção que veio muito mais tarde a 

tornar-se nuclear na Teoria dos Sistemas Dinâmicos e, em especial, na chamada Teoria do Caos 

(Gleick, 1987; Lorenz, 1993) – a moderna ciência dos sistemas ocupada da ordem que preside à 

aparente desordem na Natureza. No que à investigação da inteligência humana diz respeito, a noção 

de caos traz um contributo de extremo valor: a variância de erro, para onde, em múltiplas ocasiões ao 

longo da história da Psicologia, foram remetidos os aspectos dos fenómenos mais instáveis ou mais 

difíceis de controlar e explicar – tidos, por isso, como aleatórios ou caóticos – pode afinal encerrar 

estruturas essenciais à compreensão do lugar e do sentido do construto Inteligência.  

Nas palavras de Gleick (1987, p.3), “onde o caos começa, a ciência clássica acaba”. 


