
        CAPÍTULO 8  

Estudo Principal 

Este capítulo ocupa-se do estudo nuclear da presente investigação, cuja natureza e método 

foram caracterizados no CAPÍTULO 4, “Enquadramento metodológico e método”. Envolve as duas 

técnicas de avaliação estudadas metrologicamente nos capítulos precedentes – a WAIS-III, primeira 

versão experimental portuguesa (2002) e o STAT-R (H), terceira versão experimental portuguesa 

(2004) – aplicadas a uma mesma amostra, e tem em vista averiguar a correspondência entre a 

estrutura das medidas proporcionadas pelas duas técnicas e alguns dos mais representativos modelos 

conceptuais da inteligência humana, erigidos no quadro de distintos paradigmas de investigação e 

avaliação, muito designadamente, os paradigmas diferencial e sistémico. Completa, por conseguinte, o 

ciclo anunciado na INTRODUÇÃO, que se iniciou com a contextualização e aproximação entre 

paradigmas no plano epistemológico e metateórico (CAPÍTULOS 1 E 2) e com a exploração de contrastes 

e comunalidades no plano teórico (CAPÍTULO 3), e consubstancia a tentativa de aproximação no plano 

metodológico, aproximação que, inscrita numa perspectiva dialéctica da validação (Messick, 1975, 

1980), incide simultaneamente na busca de fundamentação das medidas a partir da teoria e de 

fundamentação da própria teoria a partir das evidências empíricas provenientes das medidas. 

Na parte final de cada um dos capítulos anteriores (CAPÍTULOS 6 E 7), foram apresentados 

resultados metrológicos obtidos na amostra do Estudo Principal com cada uma das duas técnicas 
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diferenciais sob estudo – análise de itens, estudo da precisão e análise das estatísticas descritivas 

relativas às medidas compósitas – os quais contextualizam, naturalmente, os resultados que serão 

agora tratados, do ponto de vista da estrutura das medidas. Uma dificuldade que desde logo se tornou 

evidente consiste na discrepância entre as duas técnicas quanto à qualidade metodológica das 

medidas. Com efeito, a WAIS-III, cujas origens remontam há quase sete décadas, constitui uma técnica 

metrologicamente muito sólida e madura, apoiada num corpo de investigação que se arrisca afirmar 

sem paralelo na história da Psicometria, e radicada numa perspectiva de conceptualização e medição 

da inteligência ainda hoje amplamente aceite, e que não pára de estimular a investigação e o debate, 

nem de colher considerável apoio empírico. O STAT-R (H) constitui, pelo contrário, uma técnica 

recente, ainda assumidamente experimental (na sua forma portuguesa), corresponde à tentativa de 

operacionalização de um modelo teórico, ele próprio em franca fase de construção e reformulação, e, 

apesar de pretender romper com a forma tradicional de avaliação da inteligência, não deixa de assumir 

um formato paradoxalmente semelhante ao das técnicas convencionais de medida – bateria de testes 

de aplicação colectiva, em parte composta por itens de escolha múltipla – o que não pode deixar de 

sugerir tratar-se de um esforço ainda pouco amadurecido, incipiente, de construção de um novo teste 

de inteligência. Não surpreende, assim, que as evidências metrológicas colhidas nos ensaios 

experimentais da presente investigação deixem transparecer a diferente qualidade das medidas obtidas 

na aplicação das duas técnicas, posta em particular destaque aquando da aplicação a uma mesma 

amostra, no Estudo Principal.  

Pode-se sem dúvida questionar a legitimidade de prosseguir com o tratamento do problema 

central desta investigação, apesar da contrastante qualidade das técnicas de avaliação. Três 

argumentos suportam uma tal opção: primeiro, e como assinalado no CAPÍTULO 4, as perspectivas 

sistémicas da inteligência humana não têm dado origem a novos instrumentos de medida, seja porque 

por definição são contrárias à própria medição isolada de traços, seja porque têm na base propósitos 

de reflexão teórica, mais do que de desenvolvimento metodológico ou de aplicação; a este propósito, o 

STAT-R (H) constitui uma verdadeira excepção e, como tal, a única alternativa viável à implementação  

de uma investigação desta natureza. Segundo, será oportuno assinalar que a legitimidade da utilização 

de medidas frágeis do ponto de vista metrológico nem sempre é questionada na literatura, muito 

designadamente nas publicações relativas a versões internacionais do STAT, como bem atesta, por 

exemplo, o artigo publicado em 2001 por Sternberg e colaboradores (Castejón, Prieto, Hautamäki & 

Grigorenko) na conceituada revista European Journal of Psychological Assessment : embora os 

resultados metrológicos em algumas amostras desse estudo se situem em nível equivalente, ou 

mesmo inferior, ao dos resultados da versão experimental portuguesa, tal facto não constituiu 

impedimento à aplicação de técnicas estatísticas robustas, como seja a análise factorial confirmatória, 
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e à divulgação dos respectivos resultados em revistas científicas de renome. Acresce que o STAT-R 

(H) (2002) continua a ser utilizado actualmente, em conjunto com outros métodos novos, é certo, mas 

como uma das principais técnicas de avaliação do Rainbow Project, uma investigação que pretende 

ampliar os métodos utilizados na selecção de candidatos ao ensino superior nos Estados Unidos 

(Sternberg & The Rainbow Project Collaborators, 2006; Sternberg, The Rainbow Project Collaborators, 

& The University of MIchigan B.S.P. Collaborators, 2004). Finalmente, há que reconhecer o contributo 

do questionamento a que se reporta o problema central sob estudo para a mais completa averiguação  

da qualidade metrológica das técnicas diferenciais envolvidas, ainda que ao afirmá-lo não se pretenda 

diminuir o impacto das limitações previamente identificadas para a própria concretização desse 

objectivo. Em vez de abandonar o projecto inicial, por reconhecer que as deficiências de uma das 

técnicas de avaliação limitam decididamente o seu alcance, opta-se antes por implementá-lo, ainda que 

sob o compromisso expresso de não perder de vista precisamente essa limitação do alcance das 

conclusões e a contextualização dos resultados no quadro do valor metrológico das medidas 

específicas envolvidas. 

Esta orientação metodológica preside à estrutura do presente capítulo: antes de avançar para o 

estudo das duas técnicas em conjunto, procura-se questionar a estrutura interna de cada uma, 

separadamente – pela aplicação de Análise em Componentes Principais – e em articulação com os 

dados metrológicos explorados nos capítulos anteriores; só de seguida se tomam os dados conjuntos 

para proceder ao seu estudo exploratório, primeiro, – pela aplicação da técnica de Análise Factorial em 

Eixos Principais –, ao estudo da dimensionalidade – pela aplicação de um modelo de traço latente, o 

Modelo de Crédito Parcial – e, por fim, ao estudo das hipóteses derivadas do problema central em foco 

e, eventualmente, derivadas também da estrutura das medidas emergente das primeiras etapas da 

análise – pela aplicação da técnica de Análise Factorial Confirmatória.  

Em função das técnicas de tratamento de dados adoptadas, serão tomados diversos níveis de 

variáveis de partida: assim, enquanto o estudo da dimensionalidade, no quadro dos modelos de traço 

latente (a análise de Rasch) se baseia na análise das respostas aos itens, o estudo da estrutura das 

medidas partirá das intercorrelações das medidas base proporcionadas pelas duas técnicas, num total 

de vinte variáveis – onze subtestes da WAIS-III e nove partes do STAT-R (H) – ou, num nível  superior 

de complexidade, partirá também das intercorrelações das medidas compósitas – partes Verbal e de 

Realização ou índices factoriais da WAIS-III, e domínios de processamento ou áreas de conteúdo do 

STAT-R (H). Embora o estudo factorial pudesse ser efectuado a partir das intercorrelações dos itens, a 

opção pelo nível das medidas base ou das medidas compósitas decorre, contudo, das deficiências 

metrológicas do STAT-R (H), que permitem supor limitações sérias quanto à precisão de itens 

específicos. Acresce que os resultados da análise em componentes principais ao nível dos itens, na 
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amostra do 2º Ensaio Experimental (cf. CAPÍTULO 7, pp.467-468), produziu resultados pouco 

consistentes ou coerentes, os quais não aconselham a opção pelo estudo da estrutura interna das 

medidas a esse nível de observação. Tratar as medidas em vários níveis de observação e explicação, 

com recurso a diferentes técnicas de análise, possibilita apreender as convergências e 

complementaridades, as propriedades que emergem aos vários níveis, e desenvolver uma perspectiva 

integrada e articulada dos dados disponíveis 

Em consequência do exposto, o presente capítulo organiza-se em cinco tópicos:  

1) caracterização descritiva das variáveis de partida e análise das matrizes de intercorrelações; 

2) análise da estrutura interna das medidas obtidas na amostra do Estudo Principal com a WAIS-III 

(2002) e com o STAT-R (H) (2004); 3) análise factorial exploratória do conjunto das medidas base (20 

variáveis) e das medidas compósitas (5 ou 6 variáveis) proporcionado pelas duas técnicas; 4) estudo 

da dimensionalidade, quanto a dimensões fundamentadas na teoria e quanto a dimensões inspiradas 

pelas análises prévias; e 5) análise factorial confirmatória, a partir das medidas base (20 variáveis) e a 

partir das medidas compósitas (5 ou 6 variáveis). 

Note-se que todos os resultados tratados neste capítulo se reportam à amostra do Estudo 

Principal, cuja caracterização pode ser consultada nos CAPÍTULOS 6 ou 7 (p.409 ou p.497) 

 

 

8.1. ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS E INTERCORRELAÇÕES 

 

Começa-se por apresentar, ou retomar, as estatísticas descritivas relativas às variáveis de 

partida, designadamente, as variáveis base – subtestes da WAIS-III e partes do STAT-R (H) – e as 

variáveis compósitas: no QUADRO 8.1 encontram-se as estatísticas relativas à WAIS-III e no QUADRO 8.2 

as relativas ao STAT-R (H). Quanto à WAIS-III, os resultados que se apresentam foram previamente 

padronizados, com média 10 e desvio-padrão 3, para os subtestes, e com média 100 e desvio-padrão 

15, para os resultados compósitos. Este procedimento, favorável ao estabelecimento da 

comparabilidade dos resultados obtidos em subtestes de extensão e pontuação diversa, tornou-se 

indispensável ao apuramento dos resultados compósitos a partir dos subtestes, para que todos 

tivessem igual peso nos totais. Mas importa salientar que o procedimento não supõe qualquer forma de 

comparação com a população, ao contrário dos resultados apurados quando se utilizam as provas de 

Wechsler na avaliação individual, pelo que os resultados apenas reportam indicadores internos da 

própria amostra (evita-se, por isso, as designações comuns desses tipos de resultados – RNP, 

Resultado Normalizado Padronizado, e QI, Quociente de Inteligência).  
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QUADRO 8.1 

EP: WAIS-III – SUBTESTES e RESULTADOS COMPÓSITOS 
Estatísticas descritivas dos resultados padronizados 

(Resultados padronizados: Subtestes - m 10, dp 3; Compósitos - m 100, dp 15). 
 Resultados mínimo (Min.) e máximo (Máx.), amplitude (amp.), Percentis 25, 50 (mediana) e 75 

 e Coeficientes Alfa de Cronbach. 
N=250 

 
Estatísticas descritivas dos resultados padronizados   

Subtestes: m=10; dp=3; Resultados Compósitos: m=100; dp=15 

Percentil 
Resultados  
 

Nº de 
itens / 

subtestes 
Min. Máx. amp. 

25 50 75 

Coeficiente 
de 

Precisão a  

VOCABULÁRIO  33 / 1 2 18 16 8.00 10.01 12.03 .81 

SEMELHANÇAS  19 / 1 3 16 13 8.21 10.05 12.51 .74 

ARITMÉTICA  20 / 1 5 17 12 7.26  9.60 12.72 .83 

MEMÓRIA DE 
DÍGITOS  15 / 1 3 20 17 7.99  9.93 11.87 .77 

INFORMAÇÃO  28 / 1 2 16 14 7.69 10.15 12.61 .86 

COMPREENSÃO  18 / 1 1 18 17 8.29 10.18 12.06 .75 

COMPLETAMENTO 
DE GRAVURAS  25 / 1 -3 15 18 8.47 10.36 12.25 .75 

CÓDIGO: 
DÍGITO-SÍMBOLO 133 / 1 1 20 19 8.12  9.98 12.05   (.78) b 

CUBOS  14 / 1 2 16 14 7.85 10.42 12.21 .80 

MATRIZES  26 / 1 1 15 14 8.22 10.88 12.20 .86 

DISPOSIÇÃO DE 
GRAVURAS  11 / 1 2 15 13 7.59 10.23 12.21 .69 

COMPREENSÃO 
VERBAL  80 / 3 61 136 75 88.48   99.41 111.07 .91 

ORGANIZAÇÃO 
PERCEPTIVA  65 / 3 52 125 73 92.28 102.78 110.97 .90 

MEMÓRIA DE 
TRABALHO   35 / 2 c 70 140 70 88.48  99.76 111.08 .86 

VERBAL  133 / 6 61 136 75 89.11   99.95 110.43 .94 

REALIZAÇÃO   76 d / 5 52 131 79 93.26 102.72 110.91 .92 

a Para os resultados compósitos, índices obtidos pela fórmula das combinações lineares (Guilford, 1954; Nunnally, 1978) a 
partir dos coeficientes Alfa de Cronbach estandardizados dos subtestes. 
b O índice de estabilidade temporal do subteste de Código:Dígito-Símbolo, obtido no estudo de estabilidade temporal, 
substituiu o coeficiente de consistência interna, por este não ser adequado ao estudo dos testes de velocidade [substituição 
aplicada também no cálculo relativo à parte de Realização, o que constitui procedimento idêntico ao adoptado com a versão 
original do teste (Wechsler, 1997b)]. 
c Embora não inclua o terceiro subteste que define o factor na edição original da prova (Ordenação de Letras e Números), 
baseia-se na estrutura factorial que emergiu no Ensaio Experimental.  
d Não incluídos os itens do subteste de Código:Dígito-Símbolo. 
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Para além das medidas base, os 11 subtestes aplicados, são considerados, portanto, os 

resultados compósitos que derivam dos estudos factoriais prévios, quer com a versão original  

(Wechsler, 1987b; ver também Taub, McGrew & Witta, 2004 e Ward, Ryan & Axelrod, 2000) quer com 

a versão portuguesa (Afonso, 2003b, 2004e,f, 2005d, 2006b) (ver CAPÍTULO 6, Ensaio Experimental, 

pp.375-385). Tomam-se, por consequência, dois níveis de resultados compósitos na WAIS-III: os 

resultados baseados na estrutura em três factores – Compreensão Verbal, Organização Perceptiva e 

Memória de Trabalho; e os resultados baseados na estrutura em dois factores – Verbal e Realização1. 

Há que salvaguardar que a inclusão do resultado compósito de Memória de Trabalho, apesar de neste 

estudo não ter sido aplicado um dos subtestes que para ele contribui na versão original do teste 

(Ordenação de Letras e Números), se justifica pelo interesse que apresenta para a análise da estrutura 

das medidas, sendo viabilizada quer pela estandardização das variáveis compósitas, que as torna 

comparáveis ainda que baseadas em número diverso de componentes, quer pela natureza 

correlacional do presente estudo, que incide menos na averiguação do “nível” dos resultados e mais na 

pesquisa das “relações” entre as medidas. Ainda assim, admite-se que pelo menor número de 

subtestes (e de itens) que compõem o índice de Memória de Trabalho nesta parte do estudo, por 

comparação com os outros dois índices, o nível de precisão seja inferior (o que se confirma na consulta 

do QUADRO 8.1) e, por consequência, as covariâncias entre essa e outras variáveis resultem mais 

baixas. 

Ao atender aos resultados dos subtestes, verificam-se diferenças marcadas quanto à 

amplitude, entre 12 unidades na Aritmética (quatro desvios-padrão) e 19 unidades no Código:Dígito-

Símbolo (mais de seis desvios-padrão); também para os resultados compósitos, a amplitude total dos 

resultados ronda quatro a seis desvios padrão, sendo maior na parte de Realização e mais limitada na 

Memória de Trabalho. Como se poderia esperar, em resultado da estandardização, o valor da mediana 

ronda o resultado 10 (a média), embora ainda assim apresente tendência a ser superior no subteste de 

Matrizes e inferior no subteste de Aritmética. O percentil 25 tende a situar-se em todos os subtestes em 

torno de 8, mas o percentil 75 acusa alguma diferenciação, sendo mais elevado nos subtestes de 

Aritmética e Informação e mais baixo nos subtestes de Memória de Dígitos, Vocabulário, Compreensão 

e Código:Dígito-Símbolo. Nos resultados compósitos a mediana mais baixa encontra-se na 

Compreensão Verbal  e  a  mais  elevada  na  Organização  Perceptiva; este resultado, bem como o da  

                                                
1 Recorde-se a constituição dos resultados compósitos:  
  COMPREENSÃO VERBAL: Vocabulário+Semelhanças+Informação. 
  ORGANIZAÇÃO PERCEPTIVA: Completamento de Gravuras+Cubos+Matrizes. 
  MEMÓRIA DE TRABALHO: Aritmética+Memória de Dígitos(+Ordenação de Letras e Números). 
  VERBAL: Vocabulário+Semelhanças+Aritmética+Memória de Dígitos+Informação+Compreensão. 
  REALIZAÇÃO: Completamento de Gravuras+Código:Dígito-Símbolo+Cubos+Matrizes+Disposição de Gravuras. 
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QUADRO 8.2 

EP: STAT-R (H) – PARTES 1 A 9 e RESULTADOS COMPÓSITOS 
Estatísticas descritivas dos resultados padronizados.  

(Resultados padronizados: Partes - m 10, dp 3; Compósitos - m 100, dp 15). 
 Resultados mínimo (Min.) e máximo (Máx.), amplitude (amp.), Percentis 25, 50 (mediana) e 75 

 e Coeficientes Alfa de Cronbach. 
N=250 

 
Estatísticas descritivas dos resultados padronizados   

Partes: m=10; dp=3; Resultados Compósitos: m=100; dp=15 

Percentil 
Resultados  
 

Nº de 
itens / 
Partes 

Min. Máx. amp. 
25 50 75 

Coeficiente 
de 

Precisão a  
Parte 1 
ANALÍTICA 
VERBAL 

5 / 1 -3 14 17 6.83 10.28 13.72 .15 

Parte 2  
ANALÍTICA 
QUANTITATIVA 

5 / 1 6 17 11 7.87 10.09 12.31 .58 

Parte 3  
ANALÍTICA 
FIGURATIVA 

5 / 1 4 15 11 8.06 10.19 12.33 .52 

Parte 4 
PRÁTICA VERBAL 

5 / 1 0 15 15 8.94 8.94 11.97 .09 

Parte 5 
PRÁTICA 
QUANTITATIVA 

5 / 1 7 19 12 7.03 9.39 11.74 .57 

Parte 6 
PRÁTICA 
FIGURATIVA 

5 / 1 6 20 14 8.67 8.67 11.38 .23 

Parte 7 
CRIATIVA 
 VERBAL 

5 / 1 2 15 13 7.43 10.00 12.57 .34 

Parte 8 
CRIATIVA 
QUANTITATIVA 

5 / 1 2 13 11 8.47 10.62 12.78 .65 

Parte 9 
CRIATIVA 
FIGURATIVA 

5 / 1 4 16 12 8.24 11.10 11.10 .38 

Domínio  
ANALÍTICO  

15 / 3 63 136 73 90.76 101.22 110.52 .59 

Domínio  
PRÁTICO  

15 / 3 64 140 76 91.61 100.03 107.79 .48 

Domínio  
CRIATIVO  

15 / 3 59 129 70 89.16 103.11 110.74 .70 

Área  
VERBAL 

15 / 3 58 136 78 89.09 101.45 112.55 .32 

Área 
QUANTITATIVA 

15 / 3 67 140 73 90.23 99.94 110.27 .75 

Área  
FIGURATIVA  

15 / 3 64 138 74 89.69 99.91 110.74 .63 
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parte de Realização, acusam uma distribuição ligeiramente mais elevada do que os restantes 

resultados compósitos. Quanto aos índices de precisão, já antes comentados (cf. CAPÍTULO 6, QUADRO 

6.60, p.418), assinala-se que se situam em nível compatível com a utilização das medidas em 

investigação (são superiores a .70, com excepção do subteste de Disposição de Gravuras que, mesmo 

assim, se aproxima  muito desse critério:  .69). 

Passando às estatísticas descritivas relativas ao STAT-R (H), que constam no QUADRO 8.2, 

importa notar que, por uma questão de uniformização de apresentação, se optou por transformar 

também os resultados através de uma padronização, com média 10 e desvio-padrão 3, para as nove 

partes, e com média 100 e desvio-padrão 15, para os resultados compósitos.  Verifica-se que a 

amplitude dos resultados das partes varia entre 11, menos de quatro desvios-padrão, e 17, menos de 

seis desvios-padrão; nos resultados compósitos, as amplitudes de resultados atingem entre 70 e 78 

pontos, cerca de cinco desvios-padrão. As medianas dos subtestes situam-se próximas da média, 

notando-se contudo alguma tendência à assimetria positiva nas partes Práticas/Verbal, Quantitativa e 

Figurativa) e assimetria negativa nas partes Criativas/Quantitativa e Figurativa. Nos resultados 

compósitos salientam-se como mais elevadas as medianas do domínio Criativo e da área Verbal  e 

como mais baixas as das áreas Quantitativa e Figurativa. Como se poderia esperar, com base nos 

dados antes analisados, os coeficientes de precisão das Partes 1 a 9 são muito baixos, devido quer ao 

número reduzido de itens em cada parte (cinco), quer a deficiente calibragem do nível de dificuldade 

dos  itens ao nível de competência da amostra (algumas partes muito fáceis, com elevadas taxas de 

sucesso, e outras partes muito difíceis, com elevadas taxas de insucesso). Ainda assim, e retomando 

os argumentos acima apresentados, foi considerado pertinente prosseguir o estudo, replicando afinal a 

opção que orientou trabalhos internacionais semelhantes (Sternberg et al., 2001). 

No QUADRO 8.3 encontra-se a matriz de intercorrelações das variáveis base – subtestes da 

WAIS-III e partes do STAT-R (H) – e no QUADRO 8.4 a matriz relativa aos resultados compósitos – 

índices factoriais e partes Verbal, de Realização e Escala Completa da WAIS-III e Domínios de 

Processamento e Áreas de Conteúdo do STAT-R (H). Na primeira matriz de intercorrelações chama 

desde logo a atenção a quantidade de correlações muito significativas, ao nível de probabilidade de 

.001 (superiores a .21), precisamente 80% dos coeficientes. Com excepção das Partes 1 e 4 do STAT-

R (H), que compreensivelmente (considerando o baixo nível de precisão) apresentam uma maioria de 

correlações não significativas, todas as outras variáveis, quer da WAIS-III, quer do STAT-R (H,) exibem 

um padrão de correlações bastante expressivo. Os coeficientes mais elevados no conjunto de toda a 

matriz (superiores a .50) tendem a concentrar-se na WAIS-III (secção triangular superior da matriz), 

embora apareçam também alguns de idêntica magnitude entre medidas provenientes das duas 
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técnicas (secção rectangular inferior da matriz): no primeiro conjunto, destacam-se as correlações entre 

Cubos  e  Matrizes  (.69),  entre  Vocabulário  e  Informação  (.65),  entre  Vocabulário  e Semelhanças,  

 
QUADRO 8.3 

EP: WAIS-III (2002), SUBTESTES e STAT-R (H) (2004), PARTES 1 A 9 
Matriz de Intercorrelações a b 

N=250 

WAIS-III (2002) STAT-R (H) (2004) 
 

V S A MD I C CG Cds Cb M DG P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

S .59                   

A .40 .33                  

MD .34 .24 .48                 

I .65 .59 .50 .33                

C .58 .58 .45 .29 .58               

CG .16 .27 .26 .24 .22 .24              

Cds .10 .26 .12 .24 .07 .15 .34             

Cb .26 .34 .42 .43 .32 .31 .44 .45            

M .31 .39 .49 .40 .36 .36 .45 .34 .69           

W
A
IS
-I
II 
(2
00
2)
 

DG .24 .38 .31 .34 .36 .37 .34 .38 .55 .59          

P1 .20 .15 .21 .11 .21 .23 .16 .16 .11 .10 .14         

P2 .29 .22 .58 .39 .38 .30 .16 .16 .34 .41 .24 .16        

P3 .24 .28 .36 .43 .28 .30 .26 .28 .53 .54 .49 .10 .32       

P4 .21 .25 .07 .07 .15 .15 .08 .26 .20 .11 .22 .16 .02 .15      

P5 .20 .25 .45 .39 .28 .32 .19 .19 .44 .41 .35 .09 .42 .40 .01     

P6 .26 .36 .24 .20 .19 .26 .15 .24 .36 .28 .26 .11 .17 .26 .14 .33    

P7 .25 .32 .27 .36 .27 .29 .24 .25 .44 .38 .35 .06 .30 .30 .12 .40 .29   

P8 .31 .39 .38 .40 .30 .36 .40 .31 .54 .57 .49 .20 .35 .41 .15 .35 .32 .36  

S
T
A
T
-R
 (
H
) (
20
04
) 

P9 .24 .40 .31 .29 .22 .33 .33 .34 .48 .50 .39 .22 .27 .43 .10 .34 .32 .33 .48 

WAIS-III (2002) 
 

V: Vocabulário 
S: Semelhanças 
A: Aritmética 
MD: Memória  Dígitos 
I: Informação 
C: Compreensão  

 
 
CG: Completamento de 
Gravuras 
Cds: Código:dígito-simbolos 
Cb: Cubos 
M: Matrizes 
DG: Disposição Gravuras 

STAT-R (H) (2004) 
 
Domínio Analítico 
 
P1: Verbal 
P2: Quantitativo 
P3: Figurativo 

 
 
Domínio Prático 
 
P4: Verbal 
P5: Quantitativo 
P6: Figurativo 

 
 
Domínio Criativo 
 
P7: Verbal 
P8: Quantitativo 
P9: Figurativo 

 

a As correlações sublinhadas são negativas. 
b Para N=250,  
   p<.05, correlações superiores a .12 
   p<.01, correlações superiores a .16 
   p<.001, correlações superiores a .21 (assinaladas a negro). 
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Semelhanças e Informação, e Matrizes e Disposição de Gravuras (.59), e ainda entre Compreensão e 

Vocabulário, Compreensão e Semelhanças, e Compreensão e Informação (.58), um conjunto de 

correlações bem coerente com a natureza verbal ou perceptiva das tarefas envolvidas nos subtestes; 

no segundo grupo de correlações, destacam-se os coeficientes entre o subteste de Aritmética da 

WAIS-III e a Parte 2, Analítica/Quantitativa do STAT-R (H) (.58), e entre os subtestes de Cubos e de 

Matrizes e as Partes 3, Analítica/Figurativa (.53 e .54, respectivamente) e 8, Criativa/Quantitativa (.54 e 

.57, respectivamente), o que representa alguma tendência à covariação em função da área de 

conteúdo (Quantitativa ou Figurativa). De assinalar também as correlações, todas significativas, entre 

os subtestes da WAIS-III e as três partes Criativas do STAT-R (H), com destaque para Cubos, 

Matrizes, Semelhanças e Memória de Dígitos, um padrão sem paralelo no que toca aos outros dois 

domínios de processamento. A zona da matriz onde as correlações são mais baixas diz respeito ao 

STAT-R (H) (secção triangular inferior), o que decorre possivelmente dos mais baixos coeficientes de 

consistência interna das medidas. Nesta parte da matriz, as correlações mais elevadas (superiores, 

neste caso, a .40) observam-se entre as Partes 8 e 9, Criativas/Quantitativa e Figurativa (.48), entre as 

Partes 2 e 5, Analítica e Prática/Quantitativas (.43), e entre a Parte 3, Analítica/Figurativa e a Parte 8, 

Criativa/Quantitativa (.41), um conjunto de resultados que se organiza indistintamente em função dos 

domínios de processamento ou em função das áreas de conteúdo. 

Passando ao QUADRO 8.4, há que notar que algumas correlações contaminadas foram 

devidamente corrigidas, através da fórmula de McNemar, no caso de correlações espúrias parte-todo, e 

pela supressão da parte da prova comum, ao correlacionar domínios de processamento e áreas de 

conteúdo no STAT-R (H). Todas as correlações são muito significativas, situadas entre .25 e .71, sendo 

particularmente elevadas entre o resultado total da WAIS-III (Escala Completa – EC) e os resultados 

dos domínios e das áreas do STAT-R (H). Esta observação é de importância crucial para o presente 

estudo, uma vez que, sendo o resultado da Escala Completa tomado como uma medida da inteligência 

geral, no sentido tradicional, não se pode deixar de sublinhar que todos os domínios e áreas do STAT-

R (H) apresentam correlações elevadas com ele – de .50 a .71 – as mais altas das quais no domínio 

Criativo (não no Analítico como prevê a teoria) e na área Quantitativa. Mais favorável à predição da 

teoria é o facto de a correlação entre o domínio Prático e o resultado de Escala Completa da WAIS-III 

(.55), ser inferior à dos outros dois domínios (.63 e .71), a qual pode significar que esse domínio de 

processamento é menos abrangido pela medição da inteligência com a escala de Wechsler. 

Ao tomar as correlações entre os resultados compósitos dos dois instrumentos (porção 

rectangular da matriz), há a assinalar alguns resultados interessantes: primeiro, quanto aos domínios 

de processamento, esboça-se uma mais estreita relação entre os resultados de Organização 

Perceptiva, ou da parte de Realização, e o domínio Criativo (correlações de .67 e .69, respectivamente) 
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 CV OP MT V R EC A P C V Q 

OP .41           

MT .48 .52          

V (.65) .52 (.50)         

R .42 (.63) .50 .52        

W
A
IS
-I
II 
(2
00
2)
 

EC (.57) (.63) (.59) (.52) (.52)       

A .43 .51 .59 .57 .53 .63      

P .42 .45 .37 .47 .50 .55 .44     

C .45 .67 .50 .55 .69 .71 .54 .52    

V .41 .38 .29 .42 .44 .50 (.33) (.40) (.25)   

Q .45 .61 .66 .61 .60 .69 (.49) (.28) (.47) .38  

S
T
A
T
-R
 (
H
) (
20
04
) 

F .43 .62 .47 .52 .65 .66 (.32) (.44) (.51) .40 .59 

WAIS-III (2002) 
 
CV: Compreensão Verbal 
OP: Organização 
Perceptiva 
MT: Memória de Trabalho 

 
 
V: Parte Verbal 
R: Parte de Realização 
 
EC: Escala Completa 

STAT-R (H) (2004) 
 
Domínios 
A: Analítico 
P: Prático 
C: Criativo 

 
 
Áreas: 
V: Verbal 
Q: Quantitativa 
F: Figurativa 

 

a As correlações entre parêntesis foram corrigidas: na WAIS-III, pela fórmula de correcção de correlações espúrias de 
McNemar (Marques,1969); no STAT-R (H), calculando as correlações entre domínios de processamento e áreas de 
conteúdo com exclusão da parte comum (ex: correlação Analítico-Verbal calculada com totais respectivos excluindo a Parte 
1, Analítica/Verbal). 
b Para N=250,  
   p<.001, correlações superiores a .21. Todas as correlações são muito significativas. 
 
e entre o índice de Memória de Trabalho, bem como do resultado da parte Verbal da WAIS-III, e o 

domínio Analítico do STAT-R (H). Todas as restantes correlações são ainda muito elevadas, mesmo 

considerando o critério de significância exigente escolhido, assinalando uma ligação estreita de todos 

os domínios com todas as medidas da inteligência da WAIS-III e não apenas do domínio Analítico, 

como poderia esperar-se, de acordo com a Teoria Triárquica. Passando às áreas de conteúdo, nem o 

índice de Compreensão Verbal nem a parte Verbal da WAIS-III têm a correlação com a área Verbal 

como uma das mais elevadas, assinalando-se até, no caso do segundo resultado compósito, uma 

maior ligação com a área Quantitativa (.61) do que com a área Verbal (.42); por outro lado, a parte de 

Realização apresenta uma correlação ligeiramente mais elevada com a área Verbal (.44) do que 

qualquer dos resultados compósitos verbais da WAIS-III (.41 e .42) – a estes resultados não é 

 
QUADRO 8.4 

EP: WAIS-III (2002) e STAT-R (H) (2004): RESULTADOS  COMPÓSITOS 
Matriz de Intercorrelações a b  

N=250 

 WAIS-III (2002) STAT-R (H) (2004) 
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certamente alheio o baixo nível de consistência interna das partes verbais do STAT-R (H).  O resultado 

de Organização Perceptiva e o da parte de Realização apresentam por seu lado correlações elevadas 

com a área Figurativa (.62 e .65, respectivamente) embora não muito distantes das correlações que 

apresentam com a área Quantitativa (.61 e .60, respectivamente). Por fim, quase todas as correlações 

da área Quantitativa com os resultados compósitos da WAIS-III são elevadas (.60 a .66), com 

excepção, como assinalado antes, da correlação com o resultado de Compreensão Verbal.  

 Acrescente-se ainda que a consideração das correlações internas de cada prova evidencia 

maior coerência com a teoria subjacente na WAIS-III – correlações elevadas entre índices (.41 a .52) e 

entre as partes Verbal e de Realização (.52), mostrando que as diversas medidas têm muito em 

comum – do que no STAT-R (H) – onde a observação de correlações inter-domínios significativas 

(entre .44 e .54) não corrobora as expectativas de independência relativa das medidas analítica, prática 

e criativa, baseadas na Teoria Triárquica da Inteligência. Deste ponto de vista, e com base no conjunto 

dos resultados patentes nas duas matrizes, as quinze medidas proporcionadas pelo STAT-R (H) 

(partes e resultados compósitos)  parecem poder ser interpretadas como outras tantas formas de 

avaliação de uma “inteligência geral” ou, eventualmente, de “inteligência analítica”, uma constatação 

que tem vindo a impor-se progressivamente ao próprio autor (Sternberg, 2003f, p.335; Sternberg & The 

Rainbow Project Collaborators, 2006, p.340). 

  

 

8.2. ESTRUTURA INTERNA DAS MEDIDAS 

 

8.2.1.WAIS-III (2002) 

A partir das matrizes de intercorrelações apresentadas no tópico anterior, serão efectuadas 

várias análises, a primeira das quais consistirá na análise em Componentes Principais da WAIS-III 

(2002) na amostra do Estudo Principal. A opção por este método, que em rigor não pode ser 

classificado como um método de análise factorial (Maroco, 2003), reside na possibilidade que oferece 

de sintetizar a informação presente na matriz de intercorrelações das variáveis originais num número 

reduzido de índices independentes (as componentes) que explicam o máximo possível da variância das 

variáveis originais. Não se pretende  ligar a covariância ou as correlações a variáveis latentes, como na 

análise factorial, mas tão só resumir a variância presente nos dados originais em uma ou mais 

combinações lineares independentes, as componentes principais. Pela preocupação mais descritiva do 

que inferencial deste método, a sua aplicação pareceu mais apropriada à exploração inicial das 

correlações entre as variáveis originais de cada instrumento. Por uma questão de clareza expositiva, 
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retoma-se no QUADRO 8.5 a secção da matriz de intercorrelações do QUADRO 8.3 que será objecto da 

análise em componentes principais.  

 
QUADRO 8.5 

EP: WAIS-III (2002), SUBTESTES a 
 Matriz de Intercorrelações b 

N=250 

Subtestes 
 

V S A MD I C CG Cds Cb M 

S .59          

A .40 .33         

MD .34 .24 .48        

I .65 .59 .50 .33       

C .58 .58 .45 .29 .58      

CG .16  .27 .26 .24 .22 .24     

Cds .10 .26 .12 .24 .07 .15 .34    

Cb .26 .34 .42 .43 .32 .31 .44 .45   

M .31 .39 .49 .40 .36 .36 .45 .34 .69  

Su
bt
es
te
s 

DG .24 .38 .31 .34 .36 .37 .34 .38 .55 .59 
a  Subtestes Verbais: V: Vocabulário; S: Semelhanças; A: Aritmética; MD: Memória  Dígitos; I: Informação;  
                                   C: Compreensão 
   Subtestes de Realização: CG: Completamento de Gravuras; Cds: Código:dígito-simbolos; Cb: Cubos; M: Matrizes; 
                                   DG: Disposição Gravuras 
b Para N=250,  
   p<.05, correlações superiores a .12; 
   p<.01, correlações superiores a .16; 
   p<.001, correlações superiores a .21 (assinaladas a negro). 
 

Começou por ser verificada a aplicabilidade do método para tratamento da matriz de 

intercorrelações: a medida de Kaiser-Meyer-Olkin (.867) pôs em evidência a adequação da 

amostragem à aplicação da técnica de análise em Componentes Principais e o teste de esfericidade de 

Bartlett forneceu um resultado muito significativo (χ2 ≈1143,554  gl=55, sig. <.000) que concedeu 

legitimidade à utilização do método para tratamento das correlações entre subtestes, ao mostrar que a 

matriz comporta correlações significativas entre os 11 subtestes, sendo significativamente diferente da 

matriz identidade. As medidas de adequação da amostragem (MSA), recolhidas na matriz Anti-imagem, 

mostram ainda que todas as variáveis devem ser incluídas na análise, situando-se entre .80 e .90. 

Foram ensaiadas duas soluções: na primeira, baseada na aplicação do critério de Kaiser 

(λ>1.00), foram retidas duas componentes de valores próprios 4.75 e 1.64, responsáveis por cerca de 

58.1% da variância dos resultados; e na segunda, sugerida pela inspecção do screeplot e inspirada na 
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estrutura original e nos resultados das análises da versão portuguesa em amostras anteriores, foi ainda 

retida uma terceira componente, de lambda .944, o que aumentou a variância explicada para 66.7%.  

Importa começar por assinalar que a matriz componencial, antes da rotação dos eixos, 

apresenta saturações superiores a .50 de todos os subtestes (entre .53, Completamento de Gravuras, 

e .76, Matrizes), com excepção do subteste de Código:Dígito-Símbolo, cuja saturação é de .44; os 

subtestes com saturações mais elevadas, antes da rotação, são, para além do de Matrizes, o de Cubos 

(.73), o de Informação (.71) e os de Semelhanças e Compreensão (.70)2. Estes  resultados  sugerem  a  

 

QUADRO 8.6 
EP: WAIS-III - 11 SUBTESTES 

Análise em Componentes Principais (critério de Kaiser: λ> 1.00) 
Matriz Rodada (rotação Varimax) a  

N=250 
 
 
Subtestes 

 
Componente I 

 

 
Componente II 

 

 
h2 

VOCABULÁRIO .84 .06 .71 

SEMELHANÇAS .73 .24 .60 

ARITMÉTICA .58 .36 .47 

MEMÓRIA DE DÍGITOS .38 .47 .36 

INFORMAÇÃO .85 .13 .73 

COMPREENSÃO .79 .18 .65 

COMPLETAMENTO DE GRAVURAS .12 .64 .43 

CÓDIGO:DÍGITO-SÍMBOLO -.05 .69 .48 

CUBOS .24 .82 .72 

MATRIZES .33 .76 .68 

DISPOSIÇÃO DE GRAVURAS .28 .69 .55 

% de Variância Total 30.16 27.92  

% de Variância comum 51.92 48.08  

a Assinaladas a negro as saturações superiores a .50 (r>.57). 
 

                                                
2 O subteste de Vocabulário, que em geral emerge como o mais saturado em g, apresenta nesta matriz factorial uma 
saturação de .66. 
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presença de uma componente comum a todos os subtestes, a qual é por si só responsável por 43.2% 

da variância total dos resultados. 

 
QUADRO 8.7 

EP: WAIS-III – 11 SUBTESTES 
Análise em Componentes Principais (critério: 3 componentes) 

Matriz Rodada (rotação Varimax) a 
N=250 

 
 
Subtestes 

Componente I Componente II Componente III h2 

VOCABULÁRIO .82 .04 .22 .72 

SEMELHANÇAS .81 .33 -.02 .76 

ARITMÉTICA .35 .12 .77 .72 

MEMÓRIA DE DÍGITOS .14 .22 .77 .66 

INFORMAÇÃO .79 .08 .32 .73 

COMPREENSÃO .78 .18 .19 .67 

COMPLETAMENTO DE GRAVURAS .12 .65 .14 .45 

CÓDIGO:DÍGITO-SÍMBOLO .03 .78 -.10 .62 

CUBOS .14 .72 .44 .73 

MATRIZES .22 .65 .47 .70 

DISPOSIÇÃO DE GRAVURAS .26 .67 .23 .57 

% de Variância Total 25.86 23.91 16.89  

% de Variância comum 38.79 35.87 25.34  

a Assinaladas a negro as saturações superiores a .50 (r>.64). 

No QUADRO 8.6 encontra-se a matriz componencial após rotação Varimax. Os subtestes de 

Informação, Cubos e Vocabulário são aqueles em que a percentagem de variância explicada pelas 

componentes comuns é mais elevada (h2 superior a .70) e, em contraste, os subtestes de Memória de 

Dígitos, Completamento de Gravuras, Aritmética e Código:Dígito-Símbolo aqueles em que é menor 

essa percentagem (h2 inferior a 50%). Por outro lado, a inspecção das saturações, após rotação, põe 

em evidência uma estrutura coerente com a organização da prova em duas partes, uma Verbal e outra 

de Realização, embora o subteste de Memória de Dígitos não chegue a alcançar nenhuma saturação 

superior a .50. Ainda que se admita que a estrutura empírica das variáveis confirma em larga medida a 
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que se poderia esperar a partir da concepção teórica subjacente - todos os subtestes constituem 

medidas de uma mesma inteligência geral, e organizam-se em dois grupos, Verbal e Realização, o que 

legitima a obtenção dos três resultados compósitos, QI de Escala Completa, QI Verbal e QI de 

Realização – deve também notar-se que os dados sugerem a utilidade de retenção de pelo menos 

mais uma componente, não só para que seja maior a proporção de variância explicada mas também 

para que todos os subtestes sejam incluídos na estrutura. 

Assim, o QUADRO 8.7 apresenta a matriz de três componentes, após rotação dos eixos. 

Recorde-se que a terceira componente, de valor próprio .944, explica 8.58% da variância total, antes da 

rotação, o que permite que a variância explicada pelas componentes comuns suba para 66.7%. Após a 

rotação, verifica-se nesta solução que, com excepção do subtestes de Completamento de Gravuras, 

todos os subtestes têm uma percentagem de variância explicada pelas componentes comuns igual ou 

superior a .57. Por outro lado, o padrão das saturações não exclui nenhum subteste da estrutura, e põe 

até em evidência uma organização interna de contornos bastante nítidos, com todas as variáveis a 

saturar acima de .65 numa componente, e em franco contraste com as saturações nas restantes 

componentes. A solução com três componentes parece, assim, mais parcimoniosa do que a anterior3 e 

não só replica a estrutura identificada no Ensaio Experimental (CAPÍTULO 6) como corresponde à 

clássica organização identificada desde as primeiras aplicações de metodologia factorial à WAIS, por 

Cohen, em 1957 (citado em Wechsler, 1981; Marques, 1963). 

 

8.2.2.STAT-R (H) (2004) 

O segundo exame da matriz de intercorrelações apresentada no tópico 8.1 consistirá na 

análise em Componentes Principais do STAT-R (H). Por motivos de clareza expositiva, retoma-se no 

QUADRO 8.8 a secção da matriz que será objecto desta análise. 

Foi verificada a aplicabilidade do método de análise em Componentes Principais à matriz de 

intercorrelações do STAT-R (H), através da medida de adequação de amostragem de Kaiser-Meyer-

Olkin, que produziu um índice significativo (.829), e através do teste de esfericidade de Bartlett, que 

demonstrou existirem correlações significativas na matriz, pelo que esta se demarca significativamente 

da matriz identidade (χ2 ≈411.413  gl=36, sig. <.000). Os índices MSA da matriz anti-imagem (entre .62 

e .86) revelam, por seu lado, que todas as variáveis de partida pertencem à estrutura e não 

recomendam, por isso, que nenhuma delas seja retirada da análise, nem mesmo aquelas em que os 

                                                
3 Foi ainda ensaiada a retenção de mais duas componentes, para que a variância explicada se aproximasse de 80%. Essa 
solução mostrou-se menos parcimoniosa por a partir da quarta componente um único subteste definir cada uma (o de 
Completamento de Gravuras a Componente IV, com saturação de .92, e o de Código:Dígito-Símbolo a Componente V, com 
saturação de .89). O acréscimo de variância explicada pelas duas componentes adicionais seria de cerca de 12%. 
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coeficientes de precisão foram mais baixos  (as Partes 1 e 4,  que apresentam, por isso, os índices 

MSA mais baixos, .73 e .62, respectivamente).  

 
QUADRO 8.8 

EP: STAT-R (H) (2004) a 
 Matriz de Intercorrelações b 

N=250 

 Domínio Analítico Domínio Prático Domínio Criativo 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

P2 .16        

P3 .10 .32       

P4 .16 .02 .15      

P5 .09 .42 .40 .01     

P6 .11 .17 .26 .14 .33    

P7 .06 .30 .30 .12 .40 .29   

P8 .20 .35 .41 .15 .35 .32 .36  

Pa
rt
es
 

P9 .22 .27 .43 .10 .34 .32 .33 .48 

a  Domínio Analítico: P1: Parte Verbal; P2: Parte Quantitativa; P3: Parte Figurativa 
   Domínio Prático: P4: Parte Verbal; P5: Parte Quantitativa; P6: Parte Figurativa 
   Domínio Criativo: P7: Parte Verbal; P8: Parte Quantitativa; P9: Parte Figurativa 
b Para N=250,  
   p<.05, correlações superiores a .12 
   p<.01, correlações superiores a .16 
   p<.001, correlações superiores a .21 (assinaladas a negro). 
 
  À semelhança da metodologia utilizada no estudo da WAIS-III, foram também ensaiadas 

inicialmente duas soluções: a primeira, em respeito pelo critério de Kaiser, reteve duas componentes 

com λ>1.00 (3.15 e 1.13), responsáveis por 47.6% da variância total; e a segunda, com o propósito de 

aumentar a percentagem de variância explicada para cerca de 57.9%, reteve três componentes, a 

terceira com λ=.931. Como se verá, os resultados desta primeira etapa sugeriram, contudo, o ensaio de 

uma solução adicional em que foi retida ainda uma quarta componente, com λ=.796 e explicando 

8.84% da variância total. 

 Antes da rotação dos eixos, foi constatado que sete das nove partes do STAT-R (H) 

apresentam correlações na primeira componente superiores a .50, situadas, mais exactamente, entre 

.56 (Parte 6, Prática/Figurativa) e .73 (Parte 8, Criativa/Quantitativa). Como se poderia prever, a partir 

do reconhecimento das limitações metrológicas antes identificadas, são as Partes 1 e 4 as que 
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apresentam saturações inferiores nessa componente, respectivamente, .31 e .23. Ainda assim, todas 

as saturações são positivas e, sendo na maioria bastante expressivas, não deixam de invocar a 

presença de uma componente comum a todas as partes, a qual explica sozinha cerca de 35.0% da 

variância dos resultados.   

 

QUADRO 8.9 
EP: STAT-R (H) (2004) - PARTES 1 a 9 

Análise em Componentes Principais (critério: λ>1.00) 
Matriz Rodada (rotação Varimax) a 

N=250 

 
Partes  

 
Componente I 

 

 
Componente II 

 

 
h2 

Parte 1 
ANALÍTICA / VERBAL 

.12 .65 .44 

Parte 2 
ANALÍTICA / QUANTITATIVA 

.64 -.05 .42 

Parte 3 
ANALÍTICA / FIGURATIVA 

.66 .17 .46 

Parte 4 
PRÁTICA / VERBAL 

.00 .78 .60 

Parte 5 
PRÁTICA / QUANTITATIVA 

.76 -.15 .60 

Parte 6 
PRÁTICA / FIGURATIVA 

.52 .23 .32 

Parte 7 
CRIATIVA / VERBAL 

.65 .03 .42 

Parte 8 
CRIATIVA / QUANTITATIVA 

.67 .29 .53 

Parte 9 
CRIATIVA / FIGURATIVA 

.64 .29 .50 

% de Variância Total 33.12 14.46  

% de Variância comum 69.60 30.40  

a Assinaladas a negro as saturações superiores a .50 (>.51) 
 
 Passando à análise da matriz após rotação Varimax da primeira solução – QUADRO 8.9 – 

verifica-se que são tendencialmente baixas as comunalidades, isto é, as percentagens de variância de 

cada variável explicada pelas componentes comuns (em seis variáveis 50% ou menos) o que constitui 

um indicador de que elevada proporção da variância estará associada a componentes diversas e de 

importância menor na estrutura dos dados. O padrão de saturações nas componentes revela que duas 

partes parecem destacar-se da estrutura das restantes, as duas partes Verbais, Analítica e Prática, 

sendo essa estrutura dominada por uma única componente em que saturam mais acentuadamente 

duas partes Quantitativas, Prática (.76) e Criativa (.67), mas em que saturam também a outra parte 

Quantitativa, a Parte 2 (.64), as partes Figurativas (.52 a .66) e até a parte Verbal do domínio Criativo 



CAPÍTULO 8. Estudo Principal 

 

 527 

(.65). Estes resultados parecem de novo apontar no sentido da importância de uma componente 

comum, uma vez que a separação das duas partes Verbais, analítica e prática, pode ser compreendida 

se atendermos às mais baixas correlações com  as restantes, fruto do baixo nível de precisão. 

Convém, assim, explicitar que, ao contrário do que prevê a teoria, a estrutura subjacente à variância 

dos resultados do STAT-R (H) não se organiza em termos de três domínios de processamento 

independentes, antes se esboçando ligeira tendência para a estruturação em função das áreas de 

conteúdo.  

 

QUADRO 8.10 
EP: STAT-R (H) (2004) - PARTES 1 a 9 

Análise em Componentes Principais (critério: 3 componentes) 
Matriz Rodada (rotação Varimax) a 

N=250 

 
Partes  

 
Componente I 

 

 
Componente II 

 

 
Componente III 

 
h2 

Parte 1 
ANALÍTICA / VERBAL 

.05 .92 .11 .86 

Parte 2 
ANALÍTICA / QUANTITATIVA 

.58 .32 -.35 .55 

Parte 3 
ANALÍTICA / FIGURATIVA 

.67 .10 .09 .47 

Parte 4 
PRÁTICA / VERBAL 

.10 .15 .86 .77 

Parte 5 
PRÁTICA / QUANTITATIVA 

.74 .01 -.24 .60 

Parte 6 
PRÁTICA / FIGURATIVA 

.58 -.10 .34 .45 

Parte 7 
CRIATIVA / VERBAL 

.68 -.12 .09 .48 

Parte 8 
CRIATIVA / QUANTITATIVA 

.67 .27 .13 .53 

Parte 9 
CRIATIVA / FIGURATIVA 

.64 .28 .12 .50 

% de Variância Total 33.11 12.77 12.05  

% de Variância comum 57.16 22.04 20.80  

a Assinaladas a negro as saturações superiores a .50 (>.57) 
 
 O ensaio da estrutura em três componentes torna-se, então, pertinente, de um ponto de vista 

teórico, para além do ponto de vista empírico – indicadores provenientes dos próprios dados (screeplot 

e valor próprio da terceira componente). A terceira componente isolada na segunda solução tem como 

valor próprio .931 e explica 10.34% da variância total, antes da rotação, ficando explicada, com a sua 

inclusão, cerca de 58% da variância total. No QUADRO 8.10 encontra-se a matriz relativa à solução de 

três componentes, após rotação Varimax. Embora a percentagem de variância explicada pelas 



PARTE 3. RESULTADOS 

 528 

componentes comuns seja naturalmente mais elevada, em três variáveis – Partes 6, Prática/Figurativa, 

7, Criativa/Verbal e 3, Analítica/Figurativa – situa-se ainda abaixo de 50%, denunciando que dependem 

de uma multiplicidade de componentes de menor relevo na estrutura dos dados. O padrão das 

saturações não acrescenta, entretanto, valor explicativo à solução de duas componentes, uma vez que 

as duas variáveis que se separam da estrutura das restantes permanecem as mesmas, as Partes 1 e 

4, a primeira definindo, por si só, a Componente II (saturação de .92) e a segunda, a Componente III 

(saturação de .86). Os  resultados  da  segunda  solução  ensaiada,  ao  não acrescentarem informação  

   
QUADRO 8.11 

EP: STAT-R (H) (2004) - PARTES 1 a 9 
Análise em Componentes Principais (critério: 4 componentes) 

Matriz Rodada (rotação Varimax) 
N=250 

 
Partes  

 
Componente 

I 
 

 
Componente 

II 
 

 
Componente 

III 

 
Componente 

IV 

 
h2 

Parte 1 
ANALÍTICA / VERBAL 

.04 .11 .92 .10 .87 

Parte 2 
ANALÍTICA / QUANTITATIVA 

.84 -.04 .23 -.03 .76 

Parte 3 
ANALÍTICA / FIGURATIVA 

.50 (.44) .05 .14 .47 

Parte 4 
PRÁTICA / VERBAL 

.01 .08 .10 .97 .96 

Parte 5 
PRÁTICA / QUANTITATIVA 

.70 .33 -.05 -.12 .61 

Parte 6 
PRÁTICA / FIGURATIVA 

.05 .79 -.08 .09 .64 

Parte 7 
CRIATIVA / VERBAL 

.57 .35 -.19 .21 .53 

Parte 8 
CRIATIVA / QUANTITATIVA 

.41 .57 .24 .09 .55 

Parte 9 
CRIATIVA / FIGURATIVA 

.27 .69 .28 -.04 .62 

% de Variância Total 22.27 20.81 12.07 11.61  

% de Variância comum 33.34 31.17 18.08 17.39  

NOTA: Assinaladas a negro as saturações superiores a .50. 
 
significativa para a compreensão da estrutura das variáveis, sugeriram ainda a utilidade de ensaiar uma 

solução adicional, retendo a quarta componente: embora o valor próprio seja já relativamente baixo, 

cerca de .80, e a variância que explica seja de apenas 8.84%, sobe para 66.76 a percentagem de 

variância total explicada pelas componentes comuns (percentagem pequena para o número de 
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componentes retida) e acrescenta-se, como se verá, a possibilidade de decomposição da primeira 

componente. 

 O QUADRO 8.11 apresenta a matriz de quatro componentes após rotação Varimax. Nesta 

solução, apenas uma variável, Parte 3, Analítica/Figurativa, tem menos de 50% da variância explicada 

pelas componentes comuns. Por outro lado, a percentagem de variância explicada pelas terceira e 

quarta componentes é relativamente próxima, o que em parte justifica que seja ainda retida esta quarta 

componente. A análise das saturações mostra, aliás, ter sido interessante o ensaio de mais esta 

solução, posto que emerge um novo padrão: embora as Componentes III e IV de novo sejam definidas 

pelas mesmas duas partes da área Verbal, Parte 1, Analítica e Parte 4, Prática, as duas primeiras 

componentes adquirem nesta solução uma nova organização caracterizada pela tendência para a 

separação entre as áreas quantitativa e figurativa. De facto, a primeira componente apresenta como 

saturações mais elevadas as das áreas Quantitativas, Analítica e Prática, embora saturem ainda nesta 

componente a Parte 7, Criativa/Verbal, e, com uma saturação de .50, a Parte 3, Analítica/Figurativa. 

Esta última parte regista, aliás, uma saturação não muito inferior à anterior (.44) na segunda 

componente, que se define pelas saturações elevadas de duas partes Figurativas – as Partes 6, 

Prática, e 9, Criativa – e de uma parte Quantitativa, Parte 8, Criativa. 

 Em suma, a estrutura interna das medidas do STAT-R (H) tende a organizar-se primariamente 

em torno de uma componente comum a todas as partes, com excepção de duas partes Verbais, as que 

se mostraram seriamente limitadas do ponto de vista da precisão;  secundariamente, esboça-se uma 

separação das partes Quantitativas em relação às Figurativas, embora mesmo esta separação seja 

pouco consistente, e pouco útil, quer porque se baseia em algumas saturações pouco expressivas 

(Parte Analítica/Figurativa), quer porque algumas partes saturam de forma inesperada (a Parte 7, 

Criativa/Verbal, que satura juntamente com duas áreas Quantitativas na Componente I, e a Parte 8, 

Criativa/Quantitativa, que satura juntamente com  duas áreas Figurativas na Componente II), quer 

ainda porque apenas se revela quando são retidas componentes que explicam já pouca proporção da 

variância total.  

 Em face dos objectivos da presente investigação, importa deixar claro que a estrutura interna 

das medidas do STAT-R (H) não se organizou nesta amostra de acordo com as expectativas teóricas, 

baseadas na Teoria Triárquica da Inteligência, de acordo com a qual a emergência de uma 

componente global na análise de matrizes de intercorrelações de medidas cognitivas deixaria de se 

manifestar desde que vários domínios de processamento mental fossem contemplados – para lá do 

clássico domínio Analítico, os domínios Prático e Criativo – esperando-se então que as medidas se 

agrupassem em termos de domínios de processamento independentes, não em termos de áreas de 

conteúdo. 
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8.3. ANÁLISE FACTORIAL EXPLORATÓRIA: WAIS-III + STAT-R (H)  

  

 O estudo factorial exploratório do conjunto das medidas obtidas na aplicação das duas técnicas 

de avaliação, numa única amostra, recorreu ao método de análise factorial em Eixos Principais: nesta 

parte do estudo está em causa identificar os factores latentes responsáveis pela covariação das 20 

variáveis de partida, os 11 subtestes da WAIS-III e as 9 partes do STAT-R (H), e analisar a 

correspondência entre a estrutura de factores latentes e alguns modelos representativos de posições 

teóricas bem definidas no domínio da inteligência humana. 

 A análise que agora se apresenta partiu do conjunto de toda a matriz apresentada no QUADRO 

8.3 (p.517). Previamente à análise, foram verificadas as condições de aplicabilidade do método de 

análise factorial: a medida de Kaiser-Meyer-Olkin, .910, confirmou a adequação da amostragem e o 

teste de esfericidade de Bartlett deixou claro que as relações entre as variáveis são significativas e a 

matriz se distingue da matriz identidade (χ2 ≈1985.228  gl=190, sig. <.000). A inspecção da matriz anti-

imagem mostrou, além disso, que todas as variáveis deveriam ser incluídas na análise, situando-se os 

índices MSA entre .75 (Parte 4 do STAT-R (H)) e .96 (subteste de Matrizes, da WAIS-III). 

 Tomando o critério de Kaiser (λ>1.00) foram extraídos quatro factores responsáveis por 57.1% 

da variância dos resultados. O primeiro factor, de valor próprio 7.09, explica sozinho 35.4% da variância 

total, e destaca-se do conjunto dos restantes três factores, de valores próprios 1.81, 1.49 e 1.03, os 

quais explicam percentagens bem menores de variância, respectivamente, 9.0%, 7.5% e 5.2%. A 

matriz factorial anterior à rotação apresenta saturações positivas de todas as 20 variáveis no primeiro 

factor, num intervalo de .22 a .76, as mais elevadas das quais nos subtestes de Matrizes (.76), Cubos 

(.75), Aritmética (.66) e Semelhanças (.64) da WAIS-III e na Parte 8, Criativa/Quantitativa do STAT-R 

(H) (.67) e as mais baixas nas Partes  4 e 1, Verbais/Prática e Analítica do STAT-R (H) (.22 e .25) e, a 

considerável distância, nos subteste de Código:Dígito-Símbolo (.43) e Completamento de Gravuras 

(.47) da WAIS-III, e na Parte 6, Prática/Figurativa (.45) do STAT-R (H). Estes resultados parecem 

favoráveis à HIPÓTESE EXPERIMENTAL 1 (cf CAPÍTULO 4, p.299) ao demonstrarem a presença de uma 

dimensão única em que saturam a maioria das variáveis que representam os dois instrumentos, 

apenas sendo excepção, como se poderia esperar, as duas partes com mais baixos índices de 

precisão – Partes 1 e 4. 

No QUADRO 8.12 pode ser consultada a matriz factorial após rotação. Verifica-se que as 

comunalidades (h2) são em geral superiores nos subtestes da WAIS-III do que nas partes do STAT-R 

(H), o que significa que os factores emergem mais da variância da primeira técnica do que da segunda. 

Este facto é compreensível se atendermos à discrepância entre as duas provas quanto aos coeficientes 

de  precisão  e  a  outros  indicadores  da  qualidade  metrológica  das  medidas  (ver  CAPÍTULO  7).  Os  
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QUADRO 8.12 

EP: WAIS-III (11 SUBTESTES) + STAT-R (H) (2004) (PARTES 1 a 9) 
Análise Factorial em Eixos Principais (critério: λ>1.00 ) 

Matriz dos Factores Rodada (rotação Varimax) a 
N=250 

 
 

Factor  I 
 

 
Factor  II 

 

 
Factor  III 

 
Factor  IV 

 
h2 

VOCABULÁRIO .09 .77 .17 .14 .64 

SEMELHANÇAS .27 .71 .00 .29 .66 

ARITMÉTICA .22 .35 .74 .04 .72 

MEMÓRIA DE DÍGITOS .32 .20 (.44) .20 .37 

INFORMAÇÃO .13 .75 .32 .03 .68 

COMPREENSÃO .19 .66 .22 .17 .55 

COMPLETAMENTO DE 
GRAVURAS .54 .16 .10 -.02 .33 

CÓDIGO:DÍGITO-SÍMBOLO .54 .06 -.07 .21 .35 

CUBOS .73 .14 .27 .26 .68 

MATRIZES .70 .21 .36 .10 .68 

W
A
IS
-I
II 
(2
00
2)
 

DISPOSIÇÃO DE GRAVURAS .62 .24 .14 .18 .49 

Parte 1 
ANALÍTICA / VERBAL 

.16 .24 .06 .00 .09 

Parte 2 
ANALÍTICA / QUANTITATIVA 

.19 .21 .58 .14 .44 

Parte 3 
ANALÍTICA / FIGURATIVA 

.51 .14 .29 .24 .42 

Parte 4 
PRÁTICA / VERBAL 

.24 .24 -.24 .14 .19 

Parte 5 
PRÁTICA / QUANTITATIVA 

.23 .08 .50 (.48) .54 

Parte 6 
PRÁTICA / FIGURATIVA 

.25 .20 .07 (.45) .31 

Parte 7 
CRIATIVA / VERBAL 

.32 .17 .22 .39 .34 

Parte 8 
CRIATIVA / QUANTITATIVA 

.58 .25 .24 .19 .49 

S
T
A
T
-R
 (
H
) (
20
04
) 

Parte 9 
CRIATIVA / FIGURATIVA 

.52 .20 .16 .26 .40 

% de Variância Total 17.36 13.69 10.13 5.55  

% de Variância comum 37.15 29.29 21.69 11.87  

a Assinaladas a negro as saturações superiores a .50. 
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subtestes de Aritmética, de Cubos e de Matrizes são aqueles em que os factores comuns explicam a 

maior parcela da variância dos resultados, no que contrastam, de novo, com as Partes 1, 

Analítica/Verbal e 4, Prática/Verbal, nos quais os factores comuns explicam uma parte insignificante da 

variância dos resultados. Em 12 das 20 variáveis, aliás, é inferior a 50% a variância explicada pelos 

factores comuns, e destas, oito pertencem ao STAT-R (H). 

Ao atender às saturações, começa por chamar a atenção o facto de quatro das nove variáveis 

do STAT-R (H) não se definirem factorialmente a partir das saturações (isto é, não registarem qualquer 

saturação igual ou superior a .50).  Por outro lado, verifica-se também que apenas os três primeiros 

factores registam saturações superiores a .50, pelo que a natureza do quarto factor é difícil de discernir 

– as saturações mais elevadas que se registam são as das Partes 5 e 6, Partes Práticas, Quantitativa e 

Figurativa, .48 e .45, respectivamente. Estas duas constatações deixam imediatamente transparecer 

que a estrutura deste conjunto de variáveis resulta algo indefinida e ambígua, muito por força da menor 

adequação de algumas partes do STAT-R (H). Ao contrário do quarto factor, a natureza do primeiro 

parece bastante clara, nele saturando todos os subtestes da Parte de Realização da WAIS-III – 

saturações mais elevadas, superiores a .70, dos subtestes de Cubos  e Matrizes – duas Partes 

Figurativas do STAT-R (H), designadamente, as Partes 3, Analítica e 9, Criativa, e ainda, com uma 

saturação mais alta do que as anteriores, a Parte 8, Criativa/Quantitativa. Trata-se, assim, de um factor 

perceptivo e de raciocínio lógico que, pela elevada saturação do subteste de Matrizes se pode 

interpretar também, genericamente, como um factor de inteligência fluida. O segundo factor define-se 

também claramente a partir das saturações elevadas de alguns subtestes Verbais da WAIS-III, 

nomeadamente, e por ordem de variância explicada, os de Vocabulário, Informação, Semelhanças e 

Compreensão, e sem qualquer saturação significativa por parte das variáveis do STAT-R (H). Pode ser 

considerado um factor de aptidão cristalizada, posto que envolve os subtestes mais dependentes de 

aprendizagens anteriores e, à luz da Teoria Triárquica, o facto de nenhuma parte do STAT-R (H) 

saturar nesse factor poderia até ser lida como uma evidência de que envolve menos a medida dos 

conhecimentos e mais a avaliação do potencial de processamento mental, não fossem todas as outras 

limitações metrológicas repetidamente assinaladas. O terceiro factor agrupa o subteste de Aritmética 

da WAIS-III com duas das três partes Quantitativas do STAT-R (H), as Partes 2, Analítica, e 5, Prática, 

sendo ainda de notar que o subteste de Memória de Dígitos tem a sua mais elevada saturação (.44) 

neste factor – parece assim emergir como um factor de raciocínio numérico, parcialmente dependente 

da memória de trabalho. Ao se atender às saturações mais elevadas das variáveis que não saturam 

claramente em nenhum factor (com todas as saturações inferiores a .50) vale a pena notar que, para 

além da Memória de Dígitos, já referida, se observa que a Parte 1, Analítica/Verbal, se liga mais ao 

Factor II, de inteligência cristalizada; a Parte 4, Prática Verbal, aparece ligada, mas de forma 
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semelhante, aos Factores I e II; a Parte 6, Prática/Figurativa, liga-se ao Factor I, de natureza 

perceptiva, juntamente com as outras duas partes Figurativas; e a Parte 7, Criativa/Verbal contribui 

muito discretamente para o Factor IV, embora tenha também uma saturação não muito distinta no 

Factor I. 

 Na análise factorial exploratória da matriz de intercorrelações conjunta das duas técnicas de 

avaliação da inteligência, identifica-se uma estrutura mais próxima da que emergiu na análise interna 

da WAIS-III do que da que se encontrou no estudo interno do STAT-R (H), o que em parte se explica 

por a primeira incluir um número superior de variáveis e ter, por consequência, maior peso na variância 

total, ao mesmo tempo que as variáveis apresentam mais elevado nível de precisão. Mesmo assim, e 

embora os contornos da definição factorial do STAT-R (H) tenham resultado demasiado difusos, pela 

presença de variáveis com baixas saturações e, por consequência, baixas comunalidades, parece 

esboçar-se a delimitação de uma estrutura em que estão presentes um factor de natureza lógica e 

perceptiva e outro de raciocínio numérico e cálculo. O que não é confirmado nos resultados desta 

análise, à semelhança da análise em Componentes Principais que a precedeu, é a separação das 

partes constituintes do STAT-R (H) em termos de domínios de processamento independentes e a maior 

proximidade entre o domínio Analítico e as medidas tradicionais da inteligência, uma constatação útil 

ao teste da HIPÓTESE EXPERIMENTAL 2 (cf. CAPÍTULO 4, p.300) – apenas muito vagamente, parece 

mostrar-se consistente com a teoria a tendência para a separação das partes Práticas (Factor IV) 

relativamente aos restantes factores. Todavia, há que reconhecer que o resultado que de forma mais 

consistente se manifesta em todas as análises até aqui efectuadas consiste na emergência de um 

factor geral, antes da rotação, factor no qual, no presente estudo, saturaram tanto as variáveis da 

WAIS-III como as do STAT-R (H). A análise exploratória das medidas básicas dos dois instrumentos 

nesta amostra mais confirma a presença de dimensões latentes clássicas, como factor geral, 

inteligência fluida e inteligência cristalizada, do que a emergência de variáveis latentes novas, 

baseadas nos domínios de processamento mental supostamente envolvidos nas tarefas. Estes 

resultados no mínimo levam a questionar um dos postulados da Teoria Triárquica da Inteligência 

Humana, o de que os processos mentais de tratamento da informação (os domínios de processamento) 

constituem  instâncias mais fundamentais do funcionamento cognitivo do que as áreas de conteúdo 

sobre as quais esses processos operam (o que equivale a apoiar a HIPÓTESE EXPERIMENTAL 3, ou mais 

exactamente a HIPÓTESE EXPERIMENTAL 4.2 (cf. CAPÍTULO 4, p.302), hierárquica, em detrimento da 

HIPÓTESE EXPERIMENTAL 2). E levam a questionar, sem dúvida, o carácter inovador que pretende ser 

atribuído à medição da inteligência com recurso ao STAT-R (H). 

 Pode ser argumentado que alguma indefinição dos contornos factoriais das medidas é 

certamente consequência dos baixos níveis de consistência interna das variáveis de partida do STAT-R 
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(H), designadamente de algumas das suas nove partes. Por essa razão, foi também efectuada uma 

análise factorial ao nível dos resultados compósitos das duas provas; note-se, contudo, que os 

resultados compósitos são interdependentes, produzindo algumas correlações espúrias, o que impede 

que sejam tratados  em conjunto – numa mesma matriz não podem entrar os resultados da WAIS-III 

Verbal e de Realização, a par dos resultados relativos aos Índices Factoriais, como não podem entrar 

os resultados organizados em função dos domínios de processamento, a par com os resultados 

organizados em função das áreas de conteúdo – em qualquer destes casos são os mesmos itens que 

estão envolvidos na cotação e a matriz resultaria obviamente distorcida. Assim, foram efectuadas 

quatro análises factoriais ao nível dos resultados compósitos: 

1) 5 variáveis de partida: 2 partes, Verbal e de Realização, da WAIS-III e 3 domínios de 

Processamento, Analítico, Prático e Criativo, do STAT-R (H); 

2) 5 variáveis de partida: 2 partes, Verbal e de Realização, da WAIS-III e 3 áreas de 

conteúdo, Verbal, Quantitativa e Figurativa, do STAT-R (H); 

3) 6 variáveis de partida: 3 Índices Factoriais da WAIS-III e 3 Domínios de 

Processamento, Analítico, Prático e Criativo, do STAT-R (H); 

4) 6 variáveis de partida: 3 Índices Factoriais da WAIS-III e 3 áreas de conteúdo, Verbal, 

Quantitativa e Figurativa, do STAT-R (H). 

 Nos QUADRO 8.13 a 8.16 são retomadas as secções da matriz de correlações do QUADRO 8.4 

que serão objecto destas quatro análises factoriais. O teste prévio das quatro matrizes produziu 

Medidas  de  Kaiser-Meyer-Olkin  significativas  (.846, .840, .857 e .848, respectivamente)  e índices de  

   
QUADRO 8.13 

EP: WAIS-III (2002)/Partes Verbal e de Realização e STAT-R (H) (2004)/Domínios de Processamento 
Matriz de Intercorrelações a  

N=250 
WAIS-III 
(Partes) 

STAT-R (H) 
(Domínios)  

VERBAL REALIZAÇÃO ANALÍTICO PRÁTICO 

WAIS-III 
(Partes) 

REALIZAÇÃO .52    

ANALÍTICO .57 .53   

PRÁTICO .47 .50 .44  
STAT-R (H) 
(Domínios) 

CRIATIVO .55 .69 .54 .52 

a Para N=250,  
   p<.001, correlações superiores a .21. Todas as correlações são muito significativas.  
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esfericidade de Bartlett que demonstram a presença de relações significativas entre as variáveis ( 1).χ2 

≈499.156  gl=10, sig. <.000; 2). χ2 ≈480.529  gl=10, sig. <.000; 3). χ2 ≈575.148  gl=15, sig. <.000; e 4). 

χ
2≈570.777  gl=15, sig. <.000). Os índices MSA das matrizes anti-imagem não sugerem, em nenhuma 

das análises, a exclusão de qualquer variável do tratamento factorial das medidas. 

 
QUADRO 8.14 

EP: WAIS-III (2002)/Partes Verbal e de Realização e STAT-R (H) (2004)/Áreas de Conteúdo 
Matriz de Intercorrelações a  

N=250 
WAIS-III 
(Partes) 

STAT-R (H) 
(Áreas)  

VERBAL REALIZAÇÃO VERBAL QUANTITATIVO 

WAIS-III 
(Partes) 

REALIZAÇÃO .52    

VERBAL .42 .44   

QUANTITATIVA .61 .60 .38  
STAT-R (H) 
(Áreas) 

FIGURATIVA .52 .65 .40 .59 

a Para N=250,  
   p<.001, correlações superiores a .21. Todas as correlações são muito significativas.  
 
   

  
QUADRO 8.15 

EP: WAIS-III (2002)/Índices Factoriais e STAT-R (H) (2004)/Domínios de Processamento 
Matriz de Intercorrelações a  

N=250 
WAIS-III 

(Índices Factoriais) 
STAT-R (H) 
(Domínios) 

 
COMPREENSÃO 

VERBAL 
ORGANIZAÇÃO 
PERCEPTIVA 

MEMÓRIA 
DE 

TRABALHO 
ANALÍTICO PRÁTICO 

ORG.PERCEPTIVA .41     WAIS-III 
(Indices) MEMÓRIA DE 

TRABALHO .48 .52    

ANALÍTICO .43 .51 .59   

PRÁTICO .42 .45 .37 .44  
STAT-R 
(H) 

(Domínios) 
CRIATIVO .45 .67 .50 .54 .52 

a Para N=250,  
   p<.001, correlações superiores a .21. Todas as correlações são muito significativas.  
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QUADRO 8.16 

EP: WAIS-III (2002)/Partes Verbal e de Realização) e STAT-R (H) (2004)/Áreas de Conteúdo 
Matriz de Intercorrelações a  

N=250 
WAIS-III 

(Índices Factoriais) 
STAT-R (H) 
(Domínios) 

 
COMPREENSÃO 

VERBAL 
ORGANIZAÇÃO 
PERCEPTIVA 

MEMÓRIA 
DE 

TRABALHO 
ANALÍTICO PRÁTICO 

ORG.PERCEPTIVA .41     WAIS-III 
(Indices) MEMÓRIA DE 

TRABALHO .48 .52    

ANALÍTICO .41 .38 .29   

PRÁTICO .45 .61 .66 .38  
STAT-R 
(H) 

(Domínios) 
CRIATIVO .43 .62 .47 .40 .59 

a Para N=250,  
   p<.001, correlações superiores a .21. Todas as correlações são muito significativas.  
 

Pela aplicação do método de análise factorial em Eixos Principais, e em respeito pelo critério 

de Kaiser (λ>1.00), nas quatro análises foi sistematicamente isolado um único factor com saturações 

elevadas de todas as variáveis. No QUADRO 8.17 sintetizam-se as informações relativas ao Factor I 

isolado em cada análise. O valor próprio é sempre muito superior ao do segundo factor e a 

percentagem de variância explicada é concomitantemente muito superior, o que demonstra tratar-se de 

um factor geral responsável por uma parte substancial da variância total dos resultados (entre 63% e 

57%, nos diferentes estudos).  As saturações  mais elevadas, e as comunalidades mais altas (que 

neste caso, por estar em causa um factor único, mais não são do que os coeficientes de determinação 

correspondentes a cada saturação), permitem discernir a natureza dominante de cada um destes  

factores gerais: no primeiro estudo, observam-se na parte de Realização e no domínio Criativo, no 

segundo estudo, na parte de Realização e na área Quantitativa, no terceiro estudo, no índice de 

Organização Perceptiva e no domínio Criativo, e no último estudo, no índice de Organização Perceptiva 

e na Área Quantitativa. Há, assim, uma tendência para o factor geral que emerge nas análises 

factoriais dos resultados compósitos se definir como um factor de natureza perceptiva e criativa, ou 

quantitativa (um factor mais próximo, talvez, da noção de inteligência fluida do que de inteligência 

cristalizada). Evidentemente, os problemas detectados nas partes Verbais/Analítica e Prática, do STAT-

R (H), não podem deixar de ser invocados para explicar a menor importância dos factores verbais, bem 

como a menor importância dos factores analítico e prático, no conjunto destas análises. Mas importa 

sublinhar que, apesar da tendência assinalada, as restantes partes constituintes de cada prova 

apresentam outras saturações não muito distintas em magnitude das que foram retidas para definir os 
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factores gerais, como sejam as saturações da parte Verbal e da Memória de Trabalho da WAIS-III, ou 

as do domínio Analítico e da área Figurativa do STAT-R (H). É ainda especialmente relevante, do ponto 

de vista conceptual, chamar a atenção para que, ao contrário do que prediz Sternberg, na Teoria 

Triárquica da Inteligência e na definição da Inteligência Funcional, não é o domínio analítico o que mais 

se  correlaciona  com  as  medidas  tradicionais  da  inteligência  geral,  mas  o  domínio  criativo,  o que  

  
QUADRO 8.17 

EP: WAIS-III (2002) e STAT-R (H) (2004): RESULTADOS COMPÓSITOS 
Análise Factorial em Eixos Principais (critério: λ>1.00) 

Síntese dos resultados relativos ao Factor I isolado em cada análise factorial (1 a 4) 
N=250 

 
 

Factor I 

Análise 1 Análise 2 Análise 3 Análise 4 
 

Matriz 8.13 Matriz 8.14 Matriz 8.15 Matriz 8.16 

Valor Próprio (λ) 3.13 3.07 3.45 3.39 

% de Variância Total Explicada 62.68 61.41 57.52 56.54 

Valor Próprio (λ) do Factor II .59 .68 .67 .78 

% de Variância Total Explicada 
pelo Factor II 

11.70 13.65 11.16 12.99 

 Saturações / Comunalidades 

PARTE VERBAL .71  /  .51 .72  /  .51 --- --- 

PARTE DE REALIZAÇÃO .78  /  .61 .79  /  .62 --- --- 

COMPREENSÃO  VERBAL --- --- .61  /  .37 .61  /  .37 

ORGANIZAÇÃO PERCEPTIVA --- --- .75  /  .57 .75  /  .57 W
A
IS
-I
II 
(2
00
2)
 

MEMÓRIA DE TRABALHO --- --- .71  /  .50 .72  /  .51 

DOMÍNIO ANALÍTICO .70  /  .49 --- .72  /  .52 --- 

DOMÍNIO PRÁTICO .64  /  .41 --- .62  /  .38 --- 

DOMÍNIO CRIATIVO .81  /  .66 --- .79  /  .62 --- 

ÁREA VERBAL --- .54  /  .29 --- .51  /  .26 

ÁREA QUANTITATIVA --- .78  /  .61 --- .81  /  .66 S
T
A
T
-R
 (
H
) (
20
04
) 

ÁREA FIGURATIVA --- .77  /  .59 --- .74  /  .55 
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sugere, talvez, que as tarefas das partes criativas do STAT-R (H), que supostamente exigem do 

indivíduo adaptação à novidade, são afinal muito semelhantes a tarefas tradicionais de resolução de 

problemas incluídas nas técnicas de avaliação da inteligência. Note-se que a noção de “novidade” é 

nas partes criativas da prova introduzida através dos conteúdos (itens verbais com conteúdo 

contrafactual, condições “novas” a verificar antes de efectuar cálculos aritméticos, ou matrizes 

figurativas distintas para extracção e aplicação da regra de resolução) mais do que através das tarefas 

(ou dos processamentos mentais exigidos), que acabam por ser relativamente banais em testes de 

inteligência – analogias verbais, operações aritméticas e matrizes figurativas. Esta opção é algo 

paradoxal, se recordarmos que o autor do teste classifica essas tarefas como representativas do 

domínio Analítico. Deste ponto de vista, pode-se compreender que em qualquer das quatro análises 

factoriais dos resultados compósitos os domínios Criativo e Analítico estejam mais próximos entre si e 

o domínio prático ligeiramente mais destacado. Este é, aliás, de todos  os resultados observados, o que 

se mostra mais consistente com a teoria: o domínio Prático é, de forma consistente, em todas as 

análises, o que apresenta uma menor saturação no factor de inteligência geral definido a partir das 

medidas conjuntas da WAIS-III e do STAT-R (H), de onde resulta uma muito ligeira tendência a 

separar-se factorialmente (Factor IV) dos outros dois domínios. 

 
 
 
8.4. ESTUDO DA DIMENSIONALIDADE: WAIS-III + STAT-R (H) 

 

Uma diversidade de estudos da dimensionalidade pode ser efectuada a partir das variáveis 

disponíveis na análise conjunta da WAIS-III e do STAT-R (H), desde a replicação dos estudos 

baseados em Modelos de Traço Latente, efectuados com os itens de cada subteste ou de cada parte 

das duas técnicas diferenciais (apresentados nos CAPÍTULOS 6 e 7, relativamente a outras amostras), 

até à reunião de todos os itens das duas técnicas, tendo em vista verificar a sua organização linear na 

medida de uma dimensão única. Todos estes estudos não são, contudo, igualmente pertinentes para o 

teste das hipóteses centrais desta investigação, pelo que se optará por efectuar os que melhor as 

representam, designadamente, os que envolvem a análise conjunta das medidas proporcionadas pelos 

dois instrumentos de avaliação. As opções relativas às análises a efectuar, e muito em especial às 

variáveis a incluir em cada análise, orientaram-se não só pelas hipóteses experimentais, mas também 

pelos resultados previamente obtidos na análise exploratória das medidas nesta amostra. Implementa-

se, deste modo, a metodologia apresentada no CAPÍTULO 4 (cf. p.311) que sugere a articulação entre os 

métodos de análise exploratória, confirmatória e de traço latente, entendendo-os como 

complementares, não como alternativos. 
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Assim, as análises incidiram essencialmente em quatro organizações das medidas, orientadas 

pelas Hipóteses Experimentais da presente investigação e pelos factores identificados na análise 

exploratória: as três primeiras tomam as medidas da WAIS-III em conjunto (209 itens) e as do STAT-R 

(H), em conjunto, ou subdivididas em domínios de processamento ou áreas de conteúdo; a última toma 

as medidas da WAIS-III subdivididas em índices factoriais e as medidas do STAT-R (H) em conjunto 

(45 itens). Cada um destes agrupamentos das medidas pretende contribuir para testar as hipóteses 

experimentais: 

1) medidas agrupadas em função de uma dimensão global (todos os 254 itens, 209 da 

WAIS-III e 45 do STAT-R (H)): este agrupamento permite não só testar a  HIPÓTESE 

EXPERIMENTAL 1, pela verificação da unidimensionalidade e do ajustamento de todos os 

itens à medida, como contribui para testar a HIPÓTESE EXPERIMENTAL 2, pelo estudo da 

natureza dos contrastes, no caso de serem significativos, verificando se fazem emergir 

a distinção em termos de domínios de processamento, e não de áreas de conteúdo, 

como pretende a Teoria Triárquica; 

2) medidas agrupadas em função dos domínios de processamento (209 itens da WAIS-III 

mais cada conjunto de 15 itens de cada domínio do STAT-R (H)) separadamente: 

neste agrupamento, e de acordo com a Teoria Triárquica, assume-se que a WAIS-III, 

como medida tradicional da inteligência geral, avalia essencialmente o domínio 

analítico; assim, na comparação dos resultados dos três domínios de processamento 

em conjunto com a WAIS-III, serão de esperar diferenças, quer em termos de 

ajustamento dos itens, quer em termos dos contrastes que emergem, que se espera 

porem em evidência melhor ajustamento dos itens das três partes Analíticas, do que 

dos itens das partes Práticas e Criativas – esta análise contribui para o teste da 

HIPÓTESE EXPERIMENTAL 2; 

3) medidas agrupadas em função das áreas de conteúdo (209 itens da WAIS-III mais cada 

conjunto de 15 itens de cada área do STAT-R (H)): neste agrupamento das medidas, 

tal como no anterior, e de novo de acordo com a Teoria Triárquica, espera-se um 

melhor ajustamento dos itens das três partes Analíticas, independentemente da área 

de conteúdo, do que dos itens das partes Práticas e Criativas – esta análise permite 

confirmar a anterior e contribui também para o teste da HIPÓTESE EXPERIMENTAL 2; 

4) medidas agrupadas em função das três principais dimensões que emergiram na análise 

factorial exploratória (cf. QUADRO 8.12) (80 itens da Compreensão Verbal – 

Vocabulário, Semelhanças e  Informação – ou 51 itens da Organização Perceptiva – 

Cubos, Matrizes e Disposição de Gravuras – ou 35 itens de Raciocínio 
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Numérico/Memória de Trabalho – Aritmética e Memória de Dígitos – em combinação 

com os 45 itens do STAT-R (H)) : este agrupamento dos itens permite pôr à prova a 

HIPÓTESE EXPERIMENTAL 3, pela verificação da maior ligação entre os itens de cada 

área de conteúdo – Verbal, Figurativa e Quantitativa – e a respectiva dimensão 

factorial – Compreensão Verbal, Organização Perceptiva e Raciocínio 

Numérico/Memória de Trabalho.  

Importa começar por tornar explícitas duas opções metodológicas que foram necessárias para 

possibilitar a aplicação da metodologia de Traço Latente ao teste destas hipóteses: primeiro, houve que 

optar pela aplicação do Modelo de Crédito Parcial, posto que as medidas da WAIS-III, não sendo de 

resposta múltipla mas de resposta aberta, foram sujeitas a cotação prévia ao registo de dados, nalguns 

subtestes havendo mesmo vários níveis de classificação das respostas; embora os itens do STAT-R 

(H) sejam de resposta múltipla, e por isso passíveis de ser analisados pela aplicação do modelo 

logístico de um parâmetro de Rasch, para poderem ser tratados em conjunto com os da WAIS-III, 

foram sujeitos a cotação prévia, em certos (1) e errados (0) e só depois reunidos com os da WAIS-III 

numa mesma base de dados4. Em segundo lugar, optou-se por trabalhar com as bases de dados sem 

respostas omissas, isto é, assumindo a classificação de 0 para as omissões de resposta. Embora este 

procedimento reduza a informação disponível sobre os itens, tratando como idênticas as omissões de 

resposta e as respostas erradas, tornou-se necessário face à elevada incidência de omissões em 

algumas partes do STAT-R (H). Recorde-se que, precisamente por essa razão, houve necessidade de 

conduzir um ensaio sem tempo limite para proceder à aplicação da análise de Rasch ao STAT-R (H). 

No Estudo Principal, por razões de ordem prática, as aplicações não poderiam ser efectuadas sem 

limite de tempo, do que resultaram elevadas taxas de omissão nalguns itens terminais. Estas reduzem 

a informação sobre o funcionamento dos itens e, em última análise, levam mesmo à sua exclusão 

automática da análise, o que, perante o número reduzido de itens que compõem cada parte do STAT-R 

(H), implicaria o risco de fazer cair da análise fracções importantes da prova. Ao não incluir as 

omissões no STAT-R (H) foi considerado que por coerência o mesmo tratamento deveria ser dado aos 

resultados da WAIS-III; assim, em ambas as técnicas, e tal como na cotação para apuramento de 

resultados, 0 significa ausência de sucesso no item, por oposição a 1, que representa sucesso5. 

 

                                                
4 À semelhança da opção efectuada aquando da aplicação do Modelo de Crédito Parcial aos resultados do Ensaio 
Experimental da WAIS-III, os itens dos subtestes de Cubos e de Disposição de Gravuras foram dicotomizados (em certos e 
errados), para ultrapassar a descontinuidade das respectivas escalas de classificação, o mesmo tendo sido feito com os 
dois últimos itens de Aritmética, por serem os únicos desse subteste que admitem crédito parcial. 
5 Nalguns subtestes da WAIS-III, e em conformidade com as instruções de classificação e cotação do manual, assumiu-se 
com a cotação 1 os itens de inversão não aplicados, por não se ter mostrado necessário em face do sucesso nos primeiros 
itens aplicados, e assumiu-se com a cotação 0 os itens para lá do critério de paragem 
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QUADRO 8.18 
EP: WAIS-III (2002)+STAT-R (H) (2004)  -  total, domínios de processamento e áreas de conteúdo  

Análise de Rasch (Modelo de Crédito Parcial): Estudo da Dimensionalidade. 
Índices de Ajustamento  

N=250 

MNSQ (Mean Square)  
 
Dimensão 
(nº itens analisados) 1 

  

Média dp Máx. 
> 1.5 
n   (%) 

> 2.0 
n  (%) 

Infit 1.00 .09 1.32   
ITENS 

Outfit 1.01 .28 2.75 8  (3.5) 2 5  (2.2) 

Infit 1.02 .15 1.74   

GERAL 
WAIS-III + STAT-R (H) 
(227) 

SUJEITOS 
Outfit 1.01 .38 3.22 16  (6.4) 12  (4.8) 

Infit 1.00 .09 1.33   
ITENS 

Outfit 1.01 .29 2.72 7  (3.6) 5  (2.5) 

Infit 1.02 .17 1.78   

WAIS-III 
+ DOMÍNIO 
ANALÍTICO 
(197) SUJEITOS 

Outfit 1.01 .44 3.97 19  (7.6) 12  (4.8) 

Infit 1.00 .09 1.32   
ITENS 

Outfit 1.00 .28 2.61 7  (3.6) 2 5  (2.5) 

Infit 1.02 .16 1.81   

WAIS-III 
+ DOMÍNIO  
PRÁTICO 
 (197) SUJEITOS 

Outfit 1.00 .42 3.61 20  (8.0) 11  (4.4) 

Infit 1.00 .09 1.34   
ITENS 

Outfit 1.01 .30 2.64 7  (3.6) 5  (2.5) 

Infit 1.03 .16 1.78   

WAIS-III 
+ DOMÍNIO 
CRIATIVO 
(197) SUJEITOS 

Outfit 1.01 .43 3.85 19  (7.6) 12  (4.8) 

Infit 1.00 .09 1.31   
ITENS 

Outfit 1.00 .28 2.59 6  (3.0) 5  ( 2.5) 

Infit 1.02 .16 1.78   

WAIS-III 
 + ÁREA  
VERBAL  
(197) SUJEITOS 

Outfit 1.00 .42 3.79 18  (7.2) 13  (5.2) 

Infit 1.00 .09 1.35   
ITENS 

Outfit 1.01 .31 2.87 6  (3.0)   5  (2.5)  

Infit 1.03 .17 1.78   

 
WAIS-III 
 + ÁREA 
QUANTITATIVA  
(197) SUJEITOS 

Outfit 1.01 .45 3.99 20  (8.0) 14  (5.6) 

Infit 1.00 .09 1.33   
ITENS 

Outfit 1.00 .28 2.53 7  (3.6) 5  (2.5) 

Infit 1.02 .16 1.81   

WAIS-III 
 + ÁREA 
FIGURATIVA  
(197) SUJEITOS 

Outfit 1.00 .41 3.65 20  (8.0) 11  (5.6) 
1 Foram excluídos 27 itens por terem variância 0 (100% acertos). 
2 Um item do STAT-R (H) não ajustado : Parte 4: Prática/Verbal, item 5 (outfit: 1.59, Geral, 1.58, Prático). 
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QUADRO 8.19 

EP: WAIS-III (2002)+STAT-R (H) (2004)  - total, domínios de processamento e áreas de conteúdo 
 Análise de Rasch (Modelo de Crédito Parcial): Estudo da Dimensionalidade. 

 Estatísticas descritivas das pontuações na escala logit    
N=250 

Estatísticas das pontuações (logits) 

Correlação a 

 
 
Dimensão  
(nº itens analisados) 

 

Min. Máx. média. dp EPmédia 
Min. Máx. 

ITENS -5.00 3.94 .00 1.77 .12 -.14 .56 GERAL 
WAIS-III+STAT-R (H) 
(227) 

SUJEITOS -1.28 2.53 .77 .70 .04 .36 .70 

ITENS -4.89 4.08 .00 1.82 .13 -.13 .55 WAIS-III 
+ DOMÍNIO 
ANALÍTICO 
(197) SUJEITOS -1.12 2.69 .88 .71 .05 .38 .70 

ITENS -4.96 3.98 .00 1.84 .13 -.14 .54 WAIS-III 
+ DOMÍNIO  
PRÁTICO 
 (197) SUJEITOS -1.22 2.50 .80 .70 .04 .38 .72 

ITENS -4.89 4.08 .00 1.80 .13 -.14 .55 WAIS-III 
+ DOMÍNIO 
CRIATIVO 
(197) SUJEITOS -1.21 2.68 .89 .72 .05 .37 .69 

ITENS -4.84 4.09 .00 1.80 .13 -.14 .54 WAIS-III 
 + ÁREA  
VERBAL  
(197) SUJEITOS -1.05 2.58 .92 .70 .04 .37 .70 

ITENS -4.96 4.03 .00 1.84 .13 -.14 .55 WAIS-III 
 + ÁREA 
QUANTITATIVA  
(197) SUJEITOS -1.25 2.65 .82 .73 .05 .40 .71 

ITENS -4.95 4.01 .00 1.81 .13 -.14 .55 WAIS-III 
 + ÁREA 
FIGURATIVA  
(197) SUJEITOS -1.26 2.62 .83 .71 .05 .42 .70 

a Correlações bisseriais entre a pontuação de cada item (ou de cada sujeito) e o resultado total de todos os sujeitos no item 
(ou de todos os itens no sujeito),  total calculado com exclusão sucessiva do próprio item (sujeito). 
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1) A primeira análise da dimensionalidade teve em vista avaliar se os itens, quer da WAIS-III, 

quer do STAT-R (H), se organizam como medida linear de uma única dimensão global e, em caso de 

fazerem emergir dimensões complementares relevantes, procurou identificar ainda a natureza dessas 

dimensões a partir do estudo dos contrastes. Esta análise partiu de um total de 254 itens, dos quais 

foram excluídos pelo programa 27, devido a apresentarem variância zero (100% respostas certas) ou 

próxima de zero6. No QUADRO 8.18, primeira parte, “GERAL”, encontram-se os resultados relativos ao 

ajustamento das medidas ao Modelo de Crédito Parcial e no QUADRO 8.19, “GERAL” as informações 

relativas às pontuações dos itens e dos sujeitos na escala logit (o Mapa dos sujeitos e dos itens 

encontra-se no ANEXO 7.1). Numa apreciação global, verifica-se um elevado grau de ajustamento, quer 

pelas médias dos índices de infit e de outfit próximas da unidade e com pequenos desvios padrão, quer 

pelo valor máximo do infit dos itens inferior a 1.5, e pouco superior a esse valor no caso dos sujeitos. 

As percentagens de índices outfit que ultrapassam os critérios 1.5 e 2.0 são também relativamente 

pequenas, quer para os itens quer para os sujeitos.  

De salientar desde já que dos 8 itens desajustados do modelo, apenas um pertence ao STAT-

R (H), o último da Parte 4, Prática/Verbal7, mesmo esse com um índice de outfit não muito elevado 

(1.59), o que significa que a quase totalidade dos itens do STAT-R (H) demonstrou ajustamento 

adequado a uma medida linear obtida a partir do conjunto dos itens das duas técnicas diferenciais. Esta 

constatação é de enorme importância se considerarmos que, de acordo com a Teoria Triárquica, seria 

de esperar que apenas os itens das três primeiras partes, as Analíticas (Verbal, Quantitativa e 

Figurativa - itens 1 a 15), se organizassem numa dimensão partilhada com a escala de Wechsler, uma 

medida clássica da inteligência geral, separando-se os itens dos restantes domínios (Prático e Criativo) 

em dimensões não tradicionalmente abrangidas pela avaliação da inteligência. Estes primeiros dados 

não confirmam, portanto, a previsão  da teoria; mas importa, ainda, analisar os contrastes, tendo em 

vista verificar se pode ser detectada nos resíduos uma estrutura equivalente à sugerida pela Teoria 

Triárquica (situação em que os primeiros contrastes se estabeleceriam entre os itens da WAIS-III e  

Analíticos e os itens Práticos, ou entre os itens da WAIS-III e Analíticos e os itens Criativos, por 

exemplo). 

No QUADRO 8.20, primeira parte, “GERAL”, encontra-se precisamente o resultado desta análise 

de contrastes. Começa por se verificar que uma parte importante da variância é explicada pelo modelo 

(83.8%), o que deixa apenas 16.2% como variância residual – este resultado só por si constitui forte 

indício  da  presença  de  uma  dimensão  global  responsável   pela  variância dos resultados das duas 
                                                
6
 Itens iniciais dos subtestes de Semelhanças (4 itens), Aritmética (5 itens), Memória de Dígitos (directa) (1 item), 
Informação (4 itens), Compreensão (2 itens), Completamento de Gravuras (2 itens), Cubos (4 itens), Matrizes (4 itens) e 
Disposição de Gravuras (1 item). 
7 Os restantes são itens iniciais dos subtestes de Completamento de Gravuras (item 5), de Vocabulário (item 1), de 
Aritmética (item 6) e de Memória de Dígitos Inversa (item 1), além de três itens de Vocabulário (23, 31 e 32).  
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QUADRO 8.20 

  EP: WAIS-III (2002)+STAT-R (H) (2004) -TOTAL, DOMÍNIOS DE PROCESSAMENTO E ÁREAS DE CONTEÚDO 
Análise de Rasch (Modelo de Crédito Parcial): Estudo da Dimensionalidade. 

Análise de contrastes a. 
Variância total (VT), variância explicada pelo modelo (VE), variância não explicada pelo modelo (VNE), e 

variância explicada pelos contrastes (C) 1, 2 e 3 (VEC) 
N=250 

  VE   VNE              VEC  
 
Resultado 
Compósito 

VT 
V 

% 
(% m) b 

V 
% 

(% m) b 
C V c 

%  
VT 

% 
VNE 

GERAL 
WAIS-III 
+ STAT-R (H) 
(227) 

1400.6 1173.6 83.8 
(83.9) 

227.0 16.2 
(16.1) 

1 

2 

3 

9.7 

6.8 

5.5 

.7 

.5 

.4 

4.3 

3.0 

2.4 

WAIS-III 
+ DOMÍNIO 
ANALÍTICO 
(197) 

1347.1 1150.1 85.4 
(85.5) 

197.0 14.6 
(14.5) 

1 

2 

3 

8.7 

6.2 

5.2 

.6 

.5 

.4 

4.4 

3.1 

2.6 

WAIS-III 
+ DOMÍNIO  
PRÁTICO 
 (197) 

1359.9 1162.9 85.5 
(85.6) 

197.0 14.5 
(14.4) 

1 

2 

3 

8.7 

6.3 

5.2 

.6 

.5 

.4 

4.4 

3.2 

2.6 

WAIS-III 
+ DOMÍNIO  
CRIATIVO 
(197) 

1344.1 1147.1 85.3 
(85.4) 

197.0 14.5 
(14.6) 

1 

2 

3 

9.2 

6.1 

5.2 

.7 

.5 

.4 

4.7 

3.1 

2.6 

WAIS-III 
 + ÁREA  
VERBAL  
(197) 

1299.5 1102.5 84.8 
(84.9) 

197.0 15.2 
(15.1) 

1 

2 

3 

8.7 

6.2 

5.2 

.7 

.5 

.4 

4.4 

3.1 

2.6 

WAIS-III 
 + ÁREA 
QUANTITATIVA  
(197) 

1393.3 1196.3 85.9 
(86.0) 

197.0 14.1 
(14.0) 

1 

2 

3 

8.9 

6.2 

5.2 

.6 

.4 

.4 

4.5 

3.2 

2.6 

WAIS-III 
 + ÁREA 
FIGURATIVA  
(197) 

1360.8 1163.8 85.5 
(85.6) 

197.0 14.5 
(14.4) 

1 

2 

3 

8.9 

6.2 

5.1 

.7 

.5 

.4 

4.5 

3.1 

2.6 
a Retidos apenas os primeiros três contrastes (C: 1, 2 e 3). 
b Entre parêntesis (%m) percentagem prevista se os dados fossem perfeitamente ajustados ao modelo.. 
c Variância dos contrastes ou lambda (valor próprio).  
 
técnicas em conjunto, ou, por outras palavras, da unidimensionalidade das medidas modeladas. A 

análise dos contrastes mostra, aliás, que a proporção entre a variância explicada pelo modelo e a 

variância explicada pelos três primeiros contrastes (yardstick power) é, respectivamente, de 121.2:1, 

173.0:1 e 214.8:1, o que mais sublinha o quanto os contrastes são insignificantes na explicação da 
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variância total. Com efeito, a inspecção dos contrastes revela que cada um explica 0.7% ou menos da 

variância total, o que lhes confere uma importância verdadeiramente secundária relativamente à 

dimensão geral do modelo; ainda assim, vale a pena atender a que o primeiro contraste tem uma força 

de quase 10 itens, o segundo de quase 7 e o terceiro de mais de 5 (valores próprios dos contrastes, 

respectivamente, de 9.7, 6.8 e 5.5), o que se compreende atendendo a ter-se partido de um número 

muito elevado de itens (254). A cuidadosa inspecção dos itens que apresentam saturações de sinal 

oposto8, tendo em vista estabelecer a natureza dos três primeiros contrastes, permitiu constatar, 

primeiro, que os itens que apresentam as mais elevadas saturações não são os poucos itens 

desajustados do modelo, mas antes itens com índices de infit e outfit que indicam ajustamento à 

medida. Isto significa que os contrastes não apontam no sentido de dimensões alternativas à 

representada pelo modelo, mas antes no sentido de efeitos locais internos à própria dimensão do 

modelo. Segundo, tomando as saturações mais elevadas, de sinal oposto, o 1º Contraste opõe itens de 

Informação e Vocabulário a itens de Cubos e Matrizes, o 2º Contraste itens de Aritmética e Informação 

a itens dispersos de vários subtestes, como Vocabulário, Completamento de Gravuras, Semelhanças e 

Compreensão, e o 3º  Contraste, itens de Memória de Dígitos e Aritmética a itens de Informação, 

Completamento de Gravuras e Matrizes – os contrastes parecem, assim, corresponder à distinção, 

antes identificada por análise factorial, entre factores de Compreensão Verbal, de Organização 

Perceptiva e de Memória de Trabalho, embora o 1º Contraste possa ser também genericamente 

interpretado como inteligência cristalizada versus inteligência fluida. O que não emerge, sem dúvida, é 

qualquer contraste, (nem mesmo os seguintes, 4º e 5º, acrescente-se), apontando no sentido da 

separação dos domínios Prático e Criativo relativamente ao Domínio Analítico; os itens do STAT-R (H) 

aparecem antes dispersos, apresentando saturações baixas, mais próximas de 0, nos vários 

contrastes, que claramente se definem a partir das medidas da WAIS-III9 .  

Em suma, a análise da dimensionalidade do conjunto dos itens da WAIS-III e do STAT-R (H) 

confirma em larga medida a presença de uma dimensão comum a todos os itens, sendo muito poucos 

os que não se ajustam ao modelo. A pesquisa de contrastes indica não haver estrutura nítida na 

variância residual, isto é, não confirma a distinção de três domínios de processamento relativamente 

                                                
8 É importante recordar que a interpretação dos contrastes, identificados a partir de uma análise em Componentes 
Principais dos resíduos, segue um procedimento diferente da interpretação de uma comum análise em Componentes 
Principais: enquanto nesta a definição das componentes parte da consideração do que partilham as variáveis com 
saturações muito elevadas num mesmo factor (ou positivas, ou negativas), na análise dos contrastes baseia-se na 
identificação do que há de discrepante, de contrastante, entre os itens com saturações opostas em factores distintos 
(elevadas, mas de sinal oposto) (Linacre, 2006). 
9 Foi efectuada uma análise adicional apenas com os subtestes mais saturados no Factor Geral (na análise factorial 
exploratória) – Matrizes, Cubos, Aritmética e Semelhanças – evitando a enorme desproporção quanto ao número de itens 
de cada prova envolvidos na análise. Como se poderia esperar, a análise de contrastes faz emergir mais itens do STAT-R 
(H) com saturações um pouco mais elevadas, embora sejam ajustados ao modelo e não se agrupem, de novo, em função 
dos domínios de processamento.  
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independentes, de acordo com o postulado da Teoria Triárquica, antes revela alguns efeitos locais no 

interior da dimensão geral que remetem para a distinção de dimensões mais limitadas enquadradas na 

dimensão geral do modelo – como sejam, inteligência fluida e inteligência cristalizada, ou os índices 

factoriais antes isolados na aplicação da análise factorial em Eixos Principais – compreensão verbal, 

organização perceptiva e raciocínio numérico/memória de trabalho. 

 

2) Na segunda análise da dimensionalidade foram tomados de novo todos os itens da WAIS-III, 

mas apenas os respeitantes a cada um dos domínios de processamento (15 itens) do STAT-R (H), 

separadamente. Neste caso, procurou-se tratar cada um dos domínios em articulação com uma medida 

tradicional da inteligência geral, de modo a por em evidência eventuais diferenças entre eles, em 

função dos processos mentais distintos que a teoria supõe envolvidos em cada um.  Assim, nas 

análises partiu-se de 182 itens da WAIS-III (209 menos 27 com variância zero ou próxima de zero) e 15 

de cada um dos domínios de processamento. No QUADRO 8.18, segunda parte “WAIS-III  + DOMÍNIO 

ANALÍTICO”, “WAIS-III  + DOMÍNIO PRÁTICO” e “WAIS-III  + DOMÍNIO CRIATIVO”, encontram-se os 

indicadores de ajustamento dos itens e no QUADRO 8.19, também na segunda parte e com as mesmas 

designações, as estatísticas dos itens e dos sujeitos. A primeira observação consiste em notar que 

todos os itens de cada domínio, quando tomados separadamente dos restantes, continuam a 

manifestar acentuado ajustamento ao modelo, pelo que não se revela qualquer distinção nítida entre os 

itens Analíticos e os dos domínios Prático e Criativo, na maneira como se ligam linearmente à medida 

da inteligência a partir da WAIS-III: apenas um item da Parte 4, Prática/Verbal (o último) manifesta 

ligeira tendência a não se ajustar à medida geral (outfit 1.58), o mesmo que já tinha sido detectado na 

análise conjunta, sendo todos os restantes itens da WAIS-III, principalmente itens iniciais da aplicação 

dos subtestes (muito fáceis e pouco discriminativos). Os domínios distinguem-se também pouco quanto 

às estatísticas que constam no QUADRO 8.19, o que mais uma vez revela um funcionamento 

semelhante dos itens dos três domínios quando reunidos com os da WAIS-III (embora haja que não 

esquecer a desproporção numérica que os itens de cada domínio representam em relação à totalidade 

dos da WAIS-III). Finalmente, na análise dos contrastes – QUADRO 8.20, segunda parte “WAIS-III  + 

DOMÍNIO ANALÍTICO”, “WAIS-III  + DOMÍNIO PRÁTICO” e “WAIS-III  + DOMÍNIO CRIATIVO”, verifica-se que a 

proporção da variância explicada pelo factor geral é muito elevada, e muito próxima, em todos os 

domínios, sendo diminuta a proporção de variância que os contrastes explicam (0.7% ou menos, cada 

contraste). Acresce que ao analisar em maior detalhe os itens com saturações opostas em cada 

contraste, se observa de novo não só que esses itens são ajustados ao modelo, não sugerindo o 

emergir de outras dimensões paralelas à dimensão do modelo e responsáveis pela variância não 

explicada, mas antes salientando alguns contrastes internos à própria dimensão do modelo, 
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designadamente, entre os itens de Informação e Vocabulário e os itens de Cubos e Matrizes (1º 

Contraste), entre os itens de Aritmética e os de Vocabulário e Semelhanças (2º Contraste) e ainda 

entre Memória de Dígitos e Completamento de Gravuras, por um lado, e Informação, por outro (3º 

Contraste), e isto em todos os domínios. De novo, em nenhum dos contrastes se verificam saturações 

elevadas, positivas ou negativas, de itens do STAT-R (H), aparecendo apenas alguns da Parte 8, 

Criativa/Quantitativa, ou da Parte 7, Criativa/Verbal, juntamente com os itens de Matrizes, no 1º 

Contraste, em oposição a itens de Vocabulário e Informação. 

Assim, na análise dos três domínios em conjunto com a escala de Wechsler, não se verificou 

um funcionamento diferenciado dos itens em função dos domínios de processamento do STAT-R (H), 

mas revelou-se, em vez disso, uma notável semelhança dos resultados, o que de novo mais sugere 

que todos os domínios estão a medir uma mesma dimensão global, a mesma que é medida pela WAIS-

III10.  

 

3) A terceira análise, cujos resultados se encontram ainda nos QUADROS 8.18, 8.19 e 8.20, 

apenas pretende confirmar se ao organizar os itens em função de áreas de conteúdo – Verbal, 

Quantitativa e Figurativa – emerge de algum modo uma estrutura baseada em domínios de 

processamento, como prevê a Teoria Triárquica, o que resultaria da preponderância esperada de uma 

organização em função de domínios de processamento sobre uma baseada nas áreas de conteúdo. Há 

que reconhecer alguma redundância nesta análise, relativamente à anterior, uma vez que lida com os 

mesmos itens, apenas agrupados de acordo com outro critério. Ainda assim, ela seria importante no 

caso de se ter confirmado a separação entre domínios de processamento, pois aí resultariam 

desajustados do modelo os itens de cada área de conteúdo que pertencessem a um dos domínios não 

analíticos. Como se pode verificar nos dados patentes nos referidos quadros, não é essa, de todo, a 

configuração para que tendem os resultados. Os resultados confirmam, de facto, e amplamente, os que 

foram recolhidos nas duas análises anteriores: os itens organizam-se numa dimensão linear única, que 

explica sempre, em todas as áreas de conteúdo, uma percentagem importante da variância dos 

resultados (cerca de 85% a 86%) e a razão entre a variância explicada pelas medidas e a variância 

explicada pelo 1º Contraste (yardstick power) é sempre elevada – 126.2:1, 133.8:1 e 130.6:1, 

respectivamente para as áreas Verbal, Quantitativa e Figurativa, denunciando o peso insignificante que 

os contrastes têm na explicação da variância. Acresce que, também à semelhança das análises 

                                                
10 Para tentar reduzir a enorme desproporção quanto ao número de itens de cada prova envolvidos na análise, foi também 
efectuada uma análise apenas com os subtestes mais saturados no Factor Geral (na análise factorial exploratória) – 
Matrizes, Cubos, Aritmética e Semelhanças. Como se poderia esperar, a análise de contrastes faz emergir mais itens do 
STAT-R (H) com saturações um pouco mais elevadas, embora sejam ajustados ao modelo e não se agrupem em função do 
domínio de processamento (os contrastes de novo distinguem os itens verbais dos perceptivos e os de Aritmética dos 
verbais).  
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anteriores, o número muito reduzido de itens não ajustados ao modelo, bem como as percentagens 

também relativamente pequenas de sujeitos desajustados do modelo, confirmam a adequação desta 

medida geral, composta pelos itens das duas técnicas. Também nestas análises os contrastes não 

deixam transparecer nenhuma distinção entre domínios de processamento, mas mais entre áreas 

clássicas de funcionamento, com os itens de Informação e Vocabulário a contrastar com os de Cubos e 

Matrizes, no 1º Contraste de todas as análises, o que sugere a clássica distinção entre inteligência 

cristalizada e inteligência fluida. 

Assim, em todas as análises precedentes, em que a WAIS-III foi tomada como medida da 

inteligência representativa de uma concepção clássica, diferencial, da inteligência, o STAT-R (H) não 

se mostrou significativamente distinto, quanto às dimensões que abrange: a invariância dos resultados 

da análise da dimensionalidade, quer sejam tomados em conjunto, quer sejam subdivididos em função 

da estrutura da prova – em domínios de processamento ou em áreas de conteúdo – é bem ilustrativa 

da presença de uma dimensão geral comum a todos os itens. 

 

4) Finalmente, uma última análise que se impõe consiste em tomar a WAIS-III como medida de 

dimensões mais limitadas, os factores identificados na análise factorial, cujos contornos foram também 

reconhecidos na análise dos contrastes do Modelo de Crédito Parcial. Nesta análise inverte-se o 

procedimento e toma-se o STAT-R (H) no seu conjunto (45 itens) para se estudar como se organizam 

dimensionalmente as suas medidas quando ligadas aos três índices factoriais da WAIS-III: também 

aqui, de acordo com a Teoria Triárquica, os itens das partes Práticas e Criativas tenderão a ajustar-se 

menos às dimensões definidas pelos três índices factoriais do que as partes Analíticas; uma outra 

hipótese de relação poderá consistir em haver um maior ajustamento entre as áreas de conteúdo e os 

índices factoriais semelhantes – área Verbal e índice de Compreensão Verbal, área Quantitativa e 

índice de Memória de Trabalho e área Figurativa e índice de Organização Perceptiva. Uma terceira 

possibilidade de relação consiste em encontrar um ajustamento quase indistinto entre os itens das 

diversas áreas (ou domínios) do STAT-R (H) e os três índices factoriais da WAIS-III , o que de novo 

evidenciaria a presença de uma componente de natureza geral, comum a todos os itens, a qual 

continuaria a ser sempre encontrada mesmo que prosseguíssemos a subdivisão das provas em outras 

categorias de resultados. 

Nos QUADROS 8.21 e 8.22 encontram-se, respectivamente, os indicadores de ajustamento e as 

estatísticas relativas a estas análises, e no QUADRO 8.23 consta a análise de contrastes. Chama desde 

logo a atenção o bom nível de ajustamento dos itens ao modelo: índices de infit sempre inferiores a 1.5 

e número reduzido de itens com índices de outfit superiores a esse critério. No que toca à 

Compreensão Verbal, todos os itens se ajustam numa medida unidimensional com todos os itens do  
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 QUADRO 8.21 
EP: WAIS-III (2002) ÍNDICES FACTORIAIS + STAT-R (H) (2004)  TOTAL 

Análise de Rasch (Modelo de Crédito Parcial): Estudo da Dimensionalidade. 
Índices de Ajustamento  

N=250 

MNSQ (Mean Square)  
 
Dimensão 
(nº itens analisados) 1 

  

Média dp Máx. 
> 1.5 
n   (%) 

> 2.0 
n  (%) 

Infit 1.00 .08 1.24   
ITENS 

Outfit .99 .19 1.90 0  (0.0)  

Infit 1.01 .19 2.25   

COMPREENSÃO 
VERBAL 
 + STAT-R (H)  
(117) SUJEITOS 

Outfit .99 .36 3.32 18  (7.2) 9  (3.6) 

Infit 1.00 .13 1.41   
ITENS 

Outfit 1.00 .28 2.08 4  (4.6) 2 1 (1.1) 2 

Infit 1.00 .13 1.33   

 
ORGANIZAÇÃO 
PERCEPTIVA 
+ STAT-R (H) 
(87) SUJEITOS 

Outfit 1.00 .43 5.11 13  (5.2) 4  (1.6) 

Infit 1.00 .12 1.40   
ITENS 

Outfit 1.03 .43 3.83 5  (6.8) 3 2  (2.7) 3 

Infit .99 .18 1.74   

RAC.NUMÉRICO/ 
MEMÓRIA DE  
TRABALHO 
+ STAT-R (H) 
(74) SUJEITOS 

Outfit 1.03 .79 9.90 16  (6.4) 8  (3.2) 
1 Foram excluídos 27 itens por terem variância 0 (100% acertos). 
2 Três itens do STAT-R (H) não ajustados: Parte 1: Analítica/Verbal, item 4 (1.70); Parte 4: Prática/Verbal, item 5 (2.08) e 
Parte 7: Criativa/Verbal, item 4 (1.56). 
3 Três itens do STAT-R (H) não ajustados: Parte 4: Prática/Verbal, itens 1 (1.53), 3 (1.52) e 5 (2.02). 
 
STAT-R (H), sejam eles ou não de conteúdo Verbal; quanto ao índice de Organização Perceptiva, três 

itens de cada uma das partes Verbais , Analítica, Prática e Criativa, não se ajustam ao modelo, embora 

dois deles com índices de outfit não muito altos (1.56 e 1.70); e quanto ao índice de Memória de 

Trabalho, são três itens da Parte 4, Prática/Verbal, que não se ajustam (outfits de 1.52 a 2.02). Há que 

admitir que os itens não ajustados são mais a excepção do que a regra, ao que acresce que pertencem 

às partes dos testes em que foram identificadas maiores limitações do ponto de vista da precisão. Não 

se pode, por isso, tomar estes resultados como muito expressivos, tanto mais que não têm 

correspondência noutras áreas de conteúdo (por exemplo, todos os itens quantitativos se ajustam 

linearmente quer com os itens de Memória de Trabalho, quer com os de Organização Perceptiva, quer 

até com os de Compreensão Verbal, o mesmo se aplicando a todos os itens Figurativos e ainda à 

maioria dos itens Verbais. 

Por fim, a análise dos contrastes, QUADRO 8.23, mostra que a dimensão do modelo é em geral 

responsável por uma parte substancial da variância dos resultados (de 76% na Organização Perceptiva 

a 88% na Memória de Trabalho) e tem uma razão com a variância explicada pelo 1º Contraste que lhe 

confere  enorme  destaque  (80.3:1, 72.1:1 e 134.1:1,  respectivamente,  para a Compreensão Verbal, a 
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Organização Perceptiva e a Memória de Trabalho). Além disso, os itens que definem os contrastes são 

regra geral bem ajustados ao modelo, o que mostra que não definem outras dimensões com relevo na 

explicação da variância mas emergem de intensificações locais internas à própria dimensão do modelo.  

E é curioso observar quais são os contrastes nesta análise, uma vez que nela está estabelecida desde 

a base a subdivisão para que apontava o 1º Contraste das análises anteriores (subtestes de 

Informação e Vocabulário versus Cubos e Matrizes agora divididos pelos índices de Compreensão 

Verbal e de Organização Perceptiva, respectivamente). O 1º Contraste define-se na primeira análise 

pelas saturações positivas de itens de Informação e Vocabulário e negativas de itens das  partes 

Práticas e Criativas (embora também alguns das Analíticas), esboçando de algum modo a distinção 

derivada da teoria entre domínio Analítico e domínios Prático e Criativo; na segunda análise, o 1º 

Contraste estabelece-se entre itens do STAT-R (H), sobretudo de partes Verbais e Práticas e itens de 

Matrizes da WAIS-III; e na terceira análise, são os itens da Aritmética da WAIS-III que se opõem aos do 

STAT-R (H), designadamente das áreas Verbal e Figurativa, o que deixa esboçada uma distinção 

baseada  nas áreas de conteúdo. 

 
QUADRO 8.22 

EP: WAIS-III (2002) ÍNDICES FACTORIAIS + STAT-R (H) (2004)  TOTAL 
Análise de Rasch (Modelo de Crédito Parcial): Estudo da Dimensionalidade. 

 Estatísticas descritivas das pontuações na escala logit    
N=487 

Estatísticas das pontuações (logits) 

Correlação a 

 
 
Dimensão  
(nº itens analisados) 

 

Min. Máx. média. dp EPmédia 
Min. Máx. 

ITENS -5.20 3.09 .00 1.54 .14 -.06 .54 COMPREENSÃO 
VERBAL 
 + STAT-R (H)  
(117) SUJEITOS -1.25 2.26 .56 .70 .04 .20 .69 

ITENS -5.24 3.43 .00 1.66 .18 -.04 .62 ORGANIZAÇÃO 
PERCEPTIVA 
+ STAT-R (H) 
(87) SUJEITOS -1.90 3.13 .76 .95 .06 .26 .70 

ITENS -5.67 3.70 .00 1.82 .21 -.09 .61 RAC.NUMÉRICO/ 
MEMÓRIA DE  
TRABALHO 
+ STAT-R (H) 
(74) SUJEITOS -2.38 2.94 .23 .88 .06 .28 .73 

a Correlações bisseriais entre a pontuação de cada item (ou de cada sujeito) e o resultado total de todos os sujeitos no item 
(ou de todos os itens no sujeito),  total calculado com exclusão sucessiva do próprio item (sujeito). 
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QUADRO 8.23 
EP: WAIS-III (2002) ÍNDICES FACTORIAIS + STAT-R (H) (2004)  TOTAL 

Análise de Rasch (Modelo de Crédito Parcial): Estudo da Dimensionalidade. 
Análise de contrastes a. 

Variância total (VT), variância explicada pelo modelo (VE), variância não explicada pelo modelo (VNE), e 
variância explicada pelos contrastes (C) 1, 2 e 3 (VEC) 

N=250 

  VE   VNE              VEC  
 
Resultado 
Compósito 

VT 
V 

% 
(% m) b 

V 
% 

(% m) b 
C V c 

%  
VT 

% 
VNE 

COMPREENSÃO 
VERBAL 
+ STAT-R (H) 
(117) 

597.9 480.9 80.4 
(80.3) 

117.0 19.6 
(19.7) 

1 

2 

3 

6.0 

4.1 

3.4 

1.0 

.7 

.6 

5.1 

3.5 

2.9 

ORGANIZAÇÃO 
PERCEPTIVA 
+ STAT-R (H) 
(87) 

363.6 276.6 76.1 
(76.2) 

87.0 23.9 
(23.8) 

1 

2 

3 

3.8 

2.6 

2.3 

1.1 

.7 

.6 

4.4 

3.0 

2.7 
RAC.NUMÉRICO/ 
MEMÓRIA DE 
TRABALHO 
+ STAT-R (H) 
(74) 

613.5 539.5 87.9 
(88.3) 

74.0 12.1 
(11.7) 

1 

2 

3 

4.0 

3.5 

2.8 

.7 

.6 

.5 

5.4 

4.7 

3.8 
a Retidos apenas os primeiros três contrastes (C: 1, 2 e 3). 
b Entre parêntesis (%m) percentagem prevista se os dados fossem perfeitamente ajustados ao modelo.. 
c Variância dos contrastes ou lambda (valor próprio).  
 
 Longe de dar uma leitura coerente da estrutura dos itens no quadro da Teoria Triárquica da 

Inteligência, a análise da dimensionalidade mais revelou uma dimensão geral, comum a todos os itens 

que compõem as duas técnicas, à qual se ajustam itens de conteúdos diversos, e supostamente 

apelando para domínios de processamento distintos. Esta constatação não é incompatível com uma 

concepção sistémica da inteligência: pelo contrário, porque num sistema a ligação, mais ou menos 

directa,  entre diferentes instâncias, situadas em diferentes níveis de observação, é inevitável, 

inevitáveis serão também as relações, as interferências e as comunalidades que se reflectem na 

variância partilhada pelas medidas (Detterman, 1982). Esta constatação não é, tão pouco, incompatível 

com Wechsler: pelo contrário, nestes resultados o autor não encontraria senão elementos de apoio à 

sua noção da inteligência como um construto global cuja manifestação pode assumir formas diversas, 

mas cuja presença na avaliação cognitiva é incontornável. O que esta constatação parece questionar 

é, afinal, a noção de que a inteligência geral mais não será do que um artefacto resultante da estreita 

gama de funcionamento mental abrangida pelos testes tradicionais. Duas leituras podem então ser 

feitas dos resultados: ou os testes de Wechsler cobrem já uma gama de funcionamento bem ampla, 

envolvendo diversos domínios de processamento e áreas de conteúdo, no que diferem de outras 

formas menos ricas de avaliação (colectiva, com conteúdo homogéneo) do tipo das que foram 
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utilizadas por Sternberg e colaboradores nos (poucos) estudos de validação convergente/discriminante; 

ou o espectro de funcionamento abrangido pelo STAT-R (H) não ultrapassa, afinal, o que as técnicas 

tradicionais, como a WAIS-III, incluem desde há muito, ao exigir a resolução de problemas 

relativamente comuns em testes cognitivos  e ao retomar os conteúdos mais clássicos da avaliação da 

inteligência.  

 

 

8.5. ANÁLISE FACTORIAL CONFIRMATÓRIA: WAIS-III + STAT-R (H)  

  

A concluir a apresentação do exame da estrutura das medidas obtidas com a WAIS-III e o 

STAT-R (H) na amostra do Estudo Principal, são apresentados os resultados da análise factorial 

confirmatória efectuada ao nível dos resultados dos subtestes e das partes. A opção por trabalhar a 

partir dos resultados totais, e não dos itens, decorre não só do elevadíssimo número de variáveis que 

estaria envolvido no tratamento da totalidade dos itens (254), que em muito dificultaria o 

estabelecimento das inter-relações esperadas entre variáveis, como do facto de os itens de uma das 

técnicas, o STAT-R (H), terem evidenciado deficiências notórias que desaconselham tomá-los 

isoladamente como variáveis de partida. Assim, o estudo confirmatório partiu de um total de 20 

variáveis, os totais dos subtestes e das partes, e teve em vista averiguar o grau de ajustamento entre a 

estrutura empírica observada, patente na matriz de intercorrelações que consta no QUADRO 8.3 (p.517), 

e uma série de modelos alternativos, derivados da teoria psicológica e consubstanciados nas Hipóteses 

Experimentais do presente estudo (cf. CAPÍTULO 4). 

Seguindo de perto precisamente as Hipóteses Experimentais, foram testados os seguintes 

modelos (na TABELA 8.1 pode ser consultada uma síntese dos modelos): 

o Modelo 1: Um factor geral em que saturam significativamente todas as variáveis de 

ambas as técnicas diferenciais. Neste modelo, que corresponde à HIPÓTESE 

EXPERIMENTAL 1, fica diluída qualquer distinção entre formas diversas de 

inteligência, e, a mostrar-se ajustado, fica delineada uma estrutura distinta da 

postulada pelo autor do STAT-R (H), posto que não se manifesta contraste entre 

os domínios de processamento Analítico, por um lado, e Prático e Criativo, por 

outro. Um tal modelo corresponde antes à perspectiva de muitos autores desde 

Spearman, e em particular à concepção de inteligência de Wechsler, de acordo 

com a qual, independentemente dos conteúdos de qualquer avaliação da cognição 

humana, é sempre uma componente global, a inteligência como todo, que é 

medida. 
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o Modelo 2: Derivado directamente da Teoria Triárquica da Inteligência, este modelo 

postula três factores independentes, relativos aos três domínios de 

processamento, Analítico, Prático e Criativo, com todos os subtestes da WAIS-III a 

saturar apenas no primeiro. A ser ajustado, este modelo, que consubstancia a 

HIPÓTESE EXPERIMENTAL 2, confirma a Inteligência Analítica como domínio de 

processamento distinto dos outros dois, e apoia a hipótese de que g tende a 

emergir no estudo da cognição humana apenas porque este tem incidido numa 

gama limitada de processamento mental.  

o Modelos 3: os dois modelos 3 têm em comum a natureza ortogonal dos factores 

que organizam as variáveis em função de áreas de conteúdo: 

o Modelo 3a: Inspirado na perspectiva multifactorial das aptidões humanas, este 

modelo postula a organização das variáveis em três áreas de conteúdo 

independentes, Verbal, Quantitativa e Figurativa, e já não em domínios de 

processamento, pelo que representa a HIPÓTESE EXPERIMENTAL 3. No Factor 

Verbal espera-se que saturem, para além das três partes Verbais do STAT-R 

(H) (Partes 1,4 e 7), os subtestes da WAIS-III Vocabulário, Semelhanças, 

Informação e Compreensão; no Factor Quantitativo, para além das três partes 

Quantitativas (2, 5 e 8) do STAT-R (H), os subtestes de Aritmética e Memória 

de Dígitos; e no Factor Figurativo, para além das três partes Figurativas (3, 6 e 

9) do STAT-R (H), os subtestes da parte de Realização da WAIS-III. Este 

modelo, a ser ajustado, põe em causa tanto a noção de inteligência como 

construto global (Wechsler), posto que os factores são ortogonais, como a 

Teoria Triárquica da Inteligência (Sternberg), ao demonstrar que a estrutura 

emergente decorre mais da diferenciação inter-individual no processamento de 

diferentes formas de representação mental da informação – verbal, 

quantitativa, figurativa - do que da diferenciação inter-individual quanto às 

formas de processamento, aplicadas indistintamente a diversas áreas de 

conteúdo, – analítica, prática e criativa. 

o Modelo 3b: Ainda inspirado numa concepção multifactorial, este modelo 

remete para a organização das medidas em torno dos três factores que 

emergiram na análise da estrutura interna da WAIS-III e na análise factorial 

exploratória das duas provas em conjunto – Compreensão Verbal, 

Organização Perceptiva e Raciocínio Numérico/Memória de Trabalho – neste 

caso postulados como factores independentes, pelo que o seu eventual 
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ajustamento terá implicações semelhantes às do modelo anterior. Neste, 

contudo, respeitando os dados provenientes  da análise factorial exploratória, 

foi admitido que a Parte 8, Criativa/Quantitativa, saturasse no factor de 

Organização Perceptiva e não no de Raciocínio Numérico/Memória de 

Trabalho. 

o Modelos 4: Os modelos 4 têm em comum postularem organizações hierárquicas, 

ao admitir que os factores de primeira ordem são correlacionados e permitem 

inferir, num nível superior, um factor de nível mais geral, subjacente aos do 

primeiro nível. Consubstanciam, por isso, as HIPÓTESES EXPERIMENTAIS 4: 

o Modelo 4a: Semelhante ao Modelo 2, este modelo admite, contudo, 

correlações entre os domínios de processamento – o que equivale a aceitar a 

existência de uma componente geral, comum aos três domínios. Embora 

parcialmente inspirado na Teoria Triárquica, ao organizar-se em termos dos 

domínios de processamento Analítico, Prático e Criativo, este modelo recusa 

um dos postulados dessa teoria, muito designadamente o que assume que ao 

ampliar a gama de processamento mental envolvida na resolução dos testes 

de inteligência, deixaria de ser identificado um factor geral, subjacente a todos 

os resultados ou, por outras palavras, o de que a inteligência não se expressa 

pelo nível de uma aptidão geral, relativamente limitada apesar da sua 

designação, mas pelo equilíbrio entre distintas formas de processamento 

mental. Este modelo corresponde à HIPÓTESE EXPERIMENTAL 4.1. 

o Modelo 4b: Neste modelo, os factores latentes postulados são os mesmos do 

Modelo 3a, mas a estrutura assume carácter hierárquico ao serem deixadas 

como parâmetros livres as correlações entre os factores de primeira ordem –  

Verbal, Quantitativo e Figurativo – o que consubstancia a HIPÓTESE 

EXPERIMENTAL 4.2. Deste modo, os factores são assumidos como oblíquos, de 

onde decorre que se aceite a existência de um factor geral responsável por 

parte importante da variância dos próprios factores de primeira ordem. Esta 

estrutura aproxima-se da que representa os mais aceites modelos de 

organização das condutas cognitivas, os modelos hierárquicos. 

o Modelo 4c: A estrutura deste modelo constitui uma variante da do modelo 

anterior e distingue dois factores de primeira ordem, um definido a partir de 

saturações dos subtestes que apelam mais para o conhecimento adquirido 

(Vocabulário, Semelhanças, Aritmética e Compreensão) – inteligência 
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cristalizada – e outro definido a partir das saturações dos subtestes que 

apelam para a resolução de problemas (os da parte de Realização acrescidos 

do de Memória de Dígitos) – inteligência fluida. Quanto ao lugar das partes do 

STAT-R (H) na estrutura, foram testadas duas alternativas: uma (Modelo 4c-1) 

em que as três partes verbais saturam no factor de inteligência cristalizada e 

as restantes no de inteligência fluida; e outra (Modelo 4c-2) em que todos os 

subtestes do STAT-R (H) saturam no factor de inteligência fluida. A primeira 

alternativa baseia-se na convicção tradicional de que as tarefas que envolvem 

a linguagem remetem sempre, por definição, para as aquisições lexicais e 

semânticas do passado; a segunda, baseia-se na intenção, subjacente ao 

racional de construção do STAT (cf. CAPÍTULO 4), de incluir na avaliação da 

inteligência tarefas que apelam menos à memória e ao conhecimento 

adquirido e mais à resolução de problemas, através da intervenção de 

componentes de execução e de processos executivos de nível superior (por 

exemplo, não avaliando a inteligência Analítica na área Verbal – Parte 1 – 

através do vocabulário adquirido, do conhecimento de palavras comuns, mas 

através da capacidade para extrair o significado de neologismos a partir do 

contexto).  

o Modelo 4d: Neste modelo, os factores latentes postulados são os mesmos do 

Modelo 3b, mas a estrutura assume carácter hierárquico ao serem deixadas 

como parâmetros livres as correlações entre os factores de primeira ordem, 

Compreensão Verbal, Organização Perceptiva e Raciocínio 

Numérico/Memória de Trabalho. Em respeito pela tendência dos resultados 

relativos à Parte 8, Criativa/Quantitativa, nas análises anteriores (exploratória e 

de dimensionalidade) foi admitida a sua saturação no factor de Organização 

Perceptiva, não no de Raciocínio Numérico/Memória de Trabalho, como 

poderia sugerir a sua designação.  

o Modelos 4e:  Numa última variante do Modelo 4, foi ainda estudada a 

possibilidade de a estrutura das medidas se organizar em dois factores, desta 

vez definidos a partir das partes Verbal e de Realização da WAIS-III (recorde-

se que nos estudos factoriais desta prova a estrutura em dois factores é em 

larga medida confirmada – ver CAPÍTULO 6 e CAPÍTULO 8, TÓPICO 2.1.). Duas 

alternativas foram testadas quanto ao agrupamento das variáveis do STAT-R 

(H)  com  os  dois  factores  de  primeira  ordem  baseados  na  WAIS-III: numa  
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TABELA 8.1 

EP: WAIS-III (2002), SUBTESTES e STAT-R (H) (2004), PARTES 1 A 9 

Análise Factorial Confirmatória: Modelos ensaiados 

MODELOS Factores Variáveis que saturam nos factores 

Modelo 1 
1 factor geral 

g 
g: Todos os subtestes (WAIS-III) e todas as partes (STAT-R 
(H)). 

Modelo 2 
(domínios / ortogonais) 

3 factores 
ortogonais 
A,P,C 

ANALÍTICO: Partes 1, 2 e 3 do STAT-R (H)  e todos os 
subtestes da WAIS-III; 

PRÁTICO: Partes 4, 5 e 6 do STAT-R (H); 
CRIATIVO: Partes 7, 8 e 9 do STAT-R (H). 

Modelo 3a 
3 factores 
ortogonais 
V, Q, F 

VERBAL: Subtestes V, S, I e Cp da WAIS-III e Partes 1, 4 e 7 
do STAT-R (H); 

QUANTITATIVO:  Subtestes A e MD da WAIS-III e Partes 2, 5 
e 8 do STAT-R (H)  

FIGURATIVO: Subtestes de Realização da WAIS-III e Partes 3, 
6 e 9 do STAT-R (H). Modelos 3 

(áreas / 
ortogonais) 

Modelo 3b 
3 factores 
ortogonais 

CV, OP, RN/MT 

COMP.VERBAL: Subtestes V, S, I e Cp da WAIS-III e Partes 1, 
4 e 7 do STAT-R (H); 

ORG.PERCEPTIVA: Subtestes de Realização da WAIS-III e 
Partes 3, 6, 8 e 9 do STAT-R (H);  

RAC.NUM./MEMÓRIA TRAB.: Subtestes A e MD da WAIS-III e 
Partes 2 e 5 do STAT-R (H). 

Modelo 4a 
3 factores 
oblíquos 
A,P,C 

ANALÍTICO: Partes 1, 2 e 3 do STAT-R (H)  e todos os 
subtestes da WAIS-III; 

PRÁTICO: Partes 4, 5 e 6 do STAT-R (H); 
CRIATIVO: Partes 7, 8 e 9 do STAT-R (H). 

Modelo 4b 
3 factores 
oblíquos 
V, Q, F 

VERBAL: Subtestes V, S, I e Cp da WAIS-III e Partes 1, 4 e 7 
do STAT-R (H); 

QUANTITATIVO:  Subtestes A e MD da WAIS-III e Partes 2, 5 
e 8 do STAT-R (H)  

FIGURATIVO: Subtestes de Realização da WAIS-III e Partes 
3, 6 e 9 do STAT-R (H). 

Modelo 4c-1 
2 factores 
oblíquos 
gc e gf 

gc:  Subtestes de V, S, A, I, Cp da WAIS-III e Partes Verbais 
do STAT-R (H);  

gf: Subtestes de MD e de Realização da WAIS-III e Partes 
Quantitativas e Figurativas do STAT-R (H). 

Modelo 4c-2 
2 factores 
oblíquos 
gc e gf 

gc:  Subtestes de V, S, A, I, Cp da WAIS-III;  
gf: Subtestes de MD e de Realização da WAIS-III e todas as 

partes do STAT-R (H). 

Modelo 4d 
3 factores 
oblíquos 

CV, OP, RN/MT 

COMP.VERBAL: Subtestes V, S, I e Cp da WAIS-III e Partes 1, 
4 e 7 do STAT-R (H); 

ORG.PERCEPTIVA: Subtestes de Realização da WAIS-III e 
Partes 3, 6, 8 e 9 do STAT-R (H);  

RAC.NUM./MEMÓRIA TRAB.: Subtestes A e MD da WAIS-III e 
Partes 2 e 5 do STAT-R (H). 

Modelo 4e-1 
2 factores 
oblíquos 
V e R 

VERBAL: Subtestes Verbais da WAIS-III e Partes Verbais e 
Quantitativas do STAT-R (H); 

REALIZAÇÃO: Subtestes de Realização da WAIS-III e Partes 
Figurativas do STAT-R (H). 

Modelos 4 
(domínios e 
áreas / 
oblíquos) 

(hierárquicos) 

Modelo 4e-2 
2 factores 
oblíquos 
V e R 

VERBAL: Subtestes Verbais da WAIS-III e Partes do STAT-R 
(H); 

REALIZAÇÃO: Subtestes de Realização da WAIS-III e Partes 
Quantitativas e Figurativas do STAT-R (H). 
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MODELOS Factores Variáveis que saturam nos factores 

Modelo 5a 
3 factores  
oblíquos 
V, Q, F 

VERBAL: Subtestes V, S, I e Cp da WAIS-III; 
QUANTITATIVO:  Subtestes A e MD da WAIS-III e Partes 2, 5 

e 8 do STAT-R (H)  
FIGURATIVO: Subtestes de Realização da WAIS-III e Partes 

3, 6 e 9 do STAT-R (H). 
Modelos 5 
(sem partes 
verbais do 

STAT-R (H)) 
Modelo 5b 

3 factores  
oblíquos 

CV, OP, RN/MT 

COMP.VERBAL: Subtestes V, S, I e Cp da WAIS-III); 
ORG.PERCEPTIVA: Subtestes de Realização da WAIS-III e 

Partes 3, 6, 8 e 9 do STAT-R (H);  
RAC.NUM./MEMÓRIA TRAB.: Subtestes A e MD da WAIS-III e 

Partes 2 e 5 do STAT-R (H). 

 
 

(Modelo 4e-1) as áreas Verbal e Quantitativa saturam no factor Verbal e a área 

Figurativa no de Realização; na outra (Modelo 4e-2), seguindo as tendências 

detectadas nas análises precedentes, as áreas Quantitativas do STAT-R (H) 

saturam no factor de Realização, juntamente com as Figurativas. 

o Modelos 5: Por fim, foram estudados ainda dois modelos alternativos em que 

foram excluídas da análise as partes Verbais do STAT-R (H) – Partes 1, 4 e 7. O 

fundamento para esse procedimento encontra-se, naturalmente, nas limitações 

metrológicas detectadas  muito especialmente nessas partes, ao longo dos vários 

estudos deste instrumento, entre os quais também nos estudos com a própria 

amostra do Estudo Principal. Foram testados, sem a inclusão das partes verbais, 

os dois modelos anteriores que haviam alcançado melhor ajustamento, como se 

verá adiante, os modelos 4b e 4d: 

o Modelo 5a: assemelha-se ao Modelo 4b, ao postular os factores oblíquos 

Verbal, Quantitativo e Figurativo, mas exclui da análise as três partes Verbais 

do STAT-R (H); 

o Modelo 5b: assemelha-se ao Modelo 4d, ao postular os factores oblíquos de 

Compreensão Verbal, Organização Perceptiva e Raciocínio Numérico/ 

Memória de Trabalho, com a Parte 8 a saturar no factor de Organização 

Perceptiva, também com exclusão das três partes Verbais do STAT-R (H). 

No QUADRO 8.24 podem ser consultados os índices de ajustamento relativos aos modelos que 

acabam de ser descritos e fundamentados, e cuja síntese consta da TABELA 8.1. Uma breve inspecção 

do QUADRO 8.24 revela imediatamente o fraco ajustamento da maioria dos modelos e os valores não 

muito expressivos dos índices de ajustamento, mesmo nos modelos mais adequados. Não se pode 

deixar de reconhecer que boa parte das limitações desta análise, que acabam por se manifestar nos 

índices de ajustamento, reside na fragilidade metrológica das medidas do STAT-R (H), constatada nos 

vários estudos, apesar de uma ligeira melhoria em função do persistente esforço de revisão e 



PARTE 3. RESULTADOS 

 558 

aperfeiçoamento ao longo das várias etapas da investigação. Estas limitações, ao mesmo tempo que 

contribuem para reduzir a proporção da variância dos resultados que depende efectivamente de 

diferenças individuais na dimensão que se supõe medir, permitem que diversas fontes de ruído 

interfiram nas medidas, algo que fica bem patente quando se analisa isoladamente o STAT-R (H) com 

recurso à análise de Rasch (ver CAPÍTULO 7, pp.486-490). Esta interferência tem exactamente como 

importante implicação o diluir dos contornos da estrutura das medidas e, por consequência, a redução 

da confiança que pode legitimamente ser depositada nos resultados da análise das relações com 

outras medidas. Exactamente para procurar averiguar o impacto das limitações metrológicas nos 

resultados da análise confirmatória, foram testados os dois modelos alternativos, 5a e 5b, retirando da 

análise as partes do STAT-R (H) que tinham apresentado maiores deficiências: a evidente elevação 

dos índices de ajustamento que aconteceu na ausência dessas variáveis de partida, apesar de as 

restantes, com excepção da Parte 8, serem também muito frágeis, confirma o impacto dessas 

deficiências no estudo da estrutura das medidas. 

Uma vez assumidas as reservas que há a ter presentes na apreciação dos resultados do 

estudo confirmatório, passa-se à análise, necessariamente prudente, do ajustamento entre os dados 

empíricos e os modelos postulados. Em primeiro lugar, o ajustamento de um modelo baseado num 

factor geral, comum a todas as medidas, é claramente limitado: o índice RMSEA superior a .10 constitui 

evidência de que a distância entre a estrutura das medidas e o modelo de factor único assume 

amplitude superior à que seria razoável admitir ser meramente devida a erro de amostragem, em caso 

de ajustamento, e os restantes índices bem inferiores à unidade, como por exemplo os índices CFI e 

GFI, contribuem para corroborar o deficiente ajustamento dos dados a esse modelo. Igualmente muito 

pouco adequados mostram-se os modelos ortogonais, organizem-se os factores postulados em função 

dos domínios de processamento, ou em termos das áreas de conteúdo. Impõe-se, assim, desde logo, a 

evidência de que nem o modelo de factor geral, nem os modelos de factores independentes, Triárquico 

ou Multifactorial, constituem uma aproximação razoável à descrição da estrutura das variáveis da 

WAIS-III e do STAT-R (H), quando tomados em conjunto nesta amostra.  

Uma segunda possibilidade de estrutura, de natureza hierárquica, em que se admite a 

correlação entre os factores de primeira ordem e a concomitante existência de uma dimensão geral que 

explica as correlações entre eles, parece oferecer um melhor ajustamento aos dados, ainda assim com 

distinções entre os modelos a que importa atender. A mais importante constatação, no âmbito dos 

objectivos do presente projecto de investigação e das respectivas hipóteses experimentais, é talvez a 

que diz respeito ao Modelo 4a, em complemento do Modelo 2, e em comparação com os Modelos 4b e 

4d. Com efeito, os dois modelos testados que melhor representam a Teoria Triárquica não se 

mostraram ajustados aos dados – o Modelo 2, em que as inteligências Analítica, Prática e Criativa são 
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QUADRO 8.24 

EP: WAIS-III (2002), SUBTESTES e STAT-R (H) (2004), PARTES 1 A 9 
Análise Factorial Confirmatória: estatísticas de ajustamento a. 

N=250 

Incrementob  
Modelos  

χ2 gl p χ2/gl GFI PGFI RMSEA CFI RFI 
∆ χ2 gl TLI 

Modelo 1 
g 

612.47 170 .000 3.60 .76 .62 .102 .76 .67 --- --- --- 

Modelo 2 
A / P / C ort. 

Não convergiu (500 iteracções).         

Modelo 3a 
V / Q / F ort. 

606.16 170 .000 3.57 .81 .66 .102 .77 .67 --- --- --- 

Modelo 3b 
CV / OP / RN/MT ort 

533.79 170 .000 3.14 .83 .67 .093 .80 .71 --- --- --- 

Modelo 4a 
A / P / C obliq. 607.75 167 .000 3.64 .76 .61 .103 .76 .66    -.04   

Modelo 4b 
V / Q / F obliq. 360.41 167 .000 2.16 .86 .69 .068 .90 .80 252.06 3 .55 

Modelo 4c-1 
gc / gf obiq. 

421.14 169 .000 2.49 .85 .69 .077 .86 .77 191.33 1 .43 

Modelo 4c-2 
gc / gf obiq. 
(STAT � gf) 

394.69 169 .000 2.34 .86 .69 .073 .88 .78 217.78 1 .48 

Modelo 4d 
CV / OP / RN/MT obliq. 
(P8 � OP) 

320.64 167 .000 1.92 .88 .70 .061 .92 .82 291.83 3 .65 

Modelo 4e-1 
V / R  
(Q � V) 

494.68 169 .000 2.93 .81 .65 .088 .83 .73 117.79 1 .26 

Modelo 4e-2 
V / R  
(Q � R) 

442.80 169 .000 2.62 .84 .68 .081 .85 .76 169.67 1 .38 

Modelo 5a 
(sem partes V, STAT) 
V / Q / F obliq. 
 (P8 � MT) 

242.21 116 .000 2.09 .89 .68 .066 .93 .85 --- --- --- 

Modelo 5b 
(sem partes V, STAT) 
CV / OP / RN/MT obliq. 
 (P8 � OP) 

202.12 116 .000 1.74 .91 .69 .055 .95 .87 --- --- --- 

a Estatísticas de Ajustamento: χ2/gl (χ2 / graus de liberdade); GFI (Goodness of Fit Index); PGFI (Parsimony Goodness of Fit Index); 
RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation); CFI ( Comparative Fit Index); RFI (Relative Fit Index); TLI (Tucker-Lewis Index). 
Assinalados a negro os índices mais favoráveis 
b Em relação ao Modelo 1. 
 
 
tidas por independentes, não convergiu, apesar do generoso número de iteracções ensaiado (500), e o 

Modelo 4a, que postulava as mesmas dimensões latentes, ainda que correlacionadas, não apresentou 

índices de ajustamento aceitáveis, ao contrário dos modelos baseados numa organização tradicional 

das medidas em função de áreas de representação mental da informação – verbal, quantitativa e 
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perceptiva ou figurativa (Modelos 4b e 4d). O Modelo 4a, quando comparado com o Modelo 1 

apresenta-se até inferior a este em ajustamento, pelo que o incremento (∆ χ2)  é de sinal negativo.  

O maior incremento, na comparação com o Modelo 1, verifica-se no Modelo 4d, o único dos 

modelos apurados com a presença de todas as variáveis em que de forma consistente são 

encontrados índices de ajustamento dentro dos parâmetros considerados aceitáveis (embora não muito 

expressivos). As relações entre as variáveis parecem organizar-se, por isso, mais claramente em torno 

dos factores que emergem da análise da WAIS-III do que dos que emergem do STAT-R (H), no que se 

mostra pertinente a comparação entre os modelos 4b (Verbal, Quantitativo e Figurativo) e 4d 

(Compreensão Verbal, Organização Perceptiva e Raciocínio Numérico/Memória de Trabalho), sem 

dúvida favorável a este último. Acrescente-se que as correlações entre os factores de primeira ordem, 

foram, neste modelo, as seguintes:  

o entre Compreensão Verbal e Organização Perceptiva .59;  

o entre Compreensão Verbal e Raciocínio Numérico/Memória de Trabalho .65;  

o e entre Organização Perceptiva e Raciocínio Numérico/Memória de Trabalho .72. 

Note-se que a diferença mais substancial entre os Modelos 4b e 4d reside no lugar atribuído à 

Parte 8 na estrutura factorial: ultrapassando a natureza quantitativa do conteúdo desta parte do STAT-

R (H), admitir a sua saturação no factor de organização perceptiva equivale a sublinhar a natureza 

lógica e abstracta do raciocínio subjacente à resolução das tarefas destes itens da prova. Recorde-se 

que as operações de cálculo envolvidas são nesta parte rudimentares (as quatro operações 

aritméticas), se comparadas com as operações bem mais complexas e articuladas quer da Parte 2, 

quer da Parte 5 (as outras de conteúdo quantitativo), e que a tarefa exige acima de tudo a aplicação de 

regras lógicas à escolha das operações a utilizar. Talvez por isso, a Parte 8 se aproxime mais do factor 

mais representativo de uma inteligência fluida (Organização Perceptiva) do que do factor definido a 

partir da natureza quantitativa do conteúdo da tarefa (Quantitativo), ou da sua exigência em termos de 

cálculo ou de memória de trabalho (Raciocínio Numérico/Memória de Trabalho).  

Importa recordar que a Parte 8 foi a que melhores índices metrológicos apresentou em todo o 

STAT-R (H) (razão por que é dada especial atenção ao lugar dessa parte na estrutura das medidas), e 

que o factor de Organização Perceptiva é o que maior parte da variância dos resultados explicava, na 

análise factorial exploratória conjunta, pelo que esta aproximação contribui para questionar, de novo, a 

interpretação do resultado da Parte 8 como medida da “inteligência criativa”, em vez de medida da 

inteligência, no sentido tradicional. Acrescente-se, a propósito, que as correlações persistentemente 

significativas entre todas as variáveis criativas do STAT-R (H) e os subtestes da WAIS-III, muito em 

especial os subtestes de Cubos e Matrizes (ver matriz de intercorrelações do QUADRO 8.3), ao contrário 

quer das partes práticas, quer (o que é mais importante) das partes analíticas, aponta também no 
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sentido de alguma aproximação entre o significado das medidas “criativas” do STAT-R (H) e das 

medidas da inteligência proporcionadas pela WAIS-III. Uma leitura possível não pode senão ser a de 

que as partes criativas do STAT-R (H), e a Parte 8 em particular, mais não representam do que novas 

maneiras de medir a inteligência global, na acepção de Wechsler; outra leitura, a de que essas partes 

constituem sobretudo medidas da inteligência fluida (posto que as correlações mais elevadas se 

observam nos subtestes de Matrizes e Cubos); esta hipótese não é contudo apoiada pelos índices de 

ajustamento dos Modelos 4c ou 4e-2. 

Ao tomar, por fim, os modelos em que foram excluídas as partes Verbais do STAT-R (H), pelas 

razões acima explicadas (p.557), de novo o melhor ajustamento é observado no modelo que postula os 

factores oblíquos Compreensão Verbal, Organização Perceptiva e Raciocínio Numérico/Memória de 

Trabalho, com saturação da Parte 8 no factor de Organização Perceptiva. As correlações entre os 

factores de primeira ordem são: 

o entre Compreensão Verbal e Organização Perceptiva .56;  

o entre Compreensão Verbal e Raciocínio Numérico/Memória de Trabalho .63;  

o e entre Organização Perceptiva e Raciocínio Numérico/Memória de Trabalho .72. 

 

Do conjunto das análise confirmatórias, podem ser extraídas sumariamente as seguintes  

conclusões: 

o a estrutura das medidas conjuntas obtidas com a WAIS-III e com o STAT-R (H) 

nesta amostra está longe de ser inequívoca, muito em função de deficiências 

metrológicas em parte das medidas sob análise; 

o a estrutura, ainda que de forma pouco expressiva, tende a assumir uma 

configuração hierárquica, não oligárquica, e a apoiar mais claramente a HIPÓTESE 

EXPERIMENTAL 4.2, que corresponde, afinal, a uma forma tradicional de equacionar 

a configuração de qualquer conjunto de variáveis cognitivas, em detrimento da 

HIPÓTESE EXPERIMENTAL 3, que representa a perspectiva multifactorial;  

o o modelo de organização emergente não se configura de acordo com as previsões 

derivadas da Teoria Triáquica, o que significa que saem refutadas quer a HIPÓTESE 

EXPERIMENTAL 2, quer também a mais conciliadora  HIPÓTESE EXPERIMENTAL 4.1; 

o o modelo emergente não se configura também de acordo com a noção da 

inteligência como construto global – posto que não apoia a HIPÓTESE EXPERIMENTAL 

1, se esta for tomada meramente no sentido estrito, que recusa dimensões de 

nível de generalidade inferior ao factor geral comum a todas as medidas; 
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o o modelo emergente não nega, contudo, o lugar de relevo dessa componente geral 

na explicação das diferenças individuais, ao mesmo tempo que distingue outras 

componentes igualmente relevantes, como as que são medidas pelos índices 

factoriais da WAIS-III, às quais o STAT-R (H) não parece acrescentar novas 

dimensões de relevo. 

 

Ao procurar a síntese das três categorias de estudos de que se ocupou este capítulo, sem 

dúvida se observa assinalável coerência: a presença da componente comum que explica parte 

importante da variância dos resultados, a identificação de dimensões de menor importância mas 

suficientemente significativas para conferir maior flexibilidade à estrutura e a emergência de um quadro 

global mais compatível com as concepções hierárquicas da inteligência humana, bem sedimentadas no 

paradigma diferencial clássico de investigação, do que com a Teoria Triárquica, representante do 

paradigma sistémico, constituíram evidências que, de uma maneira ou de outra, se impuseram em 

todas as perspectivas de análise de dados adoptadas.  

Mesmo reconhecendo as importantes reservas à concretização deste estudo, as quais limitam 

também o alcance dos seus resultados, admite-se que a leitura dos dados possível constituiu um 

contributo para a compreensão do significado e do valor das medidas das duas técnicas diferenciais 

sob análise. Ainda assim, os propósitos desta investigação, para lá do estudo das medidas, situam-se 

nos planos teórico e metateórico; e é precisamente dessa reflexão sobre o significado e as implicações 

destes resultados, e desta perspectiva de investigação, nos planos metodológico, teórico e metateórico, 

que se ocupará a última parte deste trabalho. 

 


