
 

 

CAPÍTULO 5 

Descrição dos Procedimentos 

5.1. ADAPTAÇÃO E ESTUDOS METROLÓGICOS DA WAIS-III 

DESENVOLVIMENTO DA ESCALA DE INTELIGÊNCIA DE WECHSLER PARA ADULTOS – 3ª EDIÇÃO:  

VERSÃO EXPERIMENTAL PORTUGUESA (2002) 

o 2000 - 2002:  

� Tradução e preparação do Manual Experimental 1 (2002, Abril). Tradução do 

Manual de Aplicação e Cotação, da Folha de Registo e do Caderno de Respostas 

(do subteste de Pesquisa de Símbolos) e construção da primeira versão do 

Manual Experimental Português1 (Wechsler, 2002a). Partiu-se da versão original 

do teste (Wechsler, 1997a), mas foi dada particular atenção às traduções e 

adaptações europeias da WAIS-III, designadamente à WAIS-IIIUK (Wechsler, 

1998), e às versões espanhola (Wechsler, 1999a) e francesa (Wechsler, 2000). 

Nesta fase foi seguido o critério de respeitar o mais possível a versão original, 

prevendo que após o primeiro Ensaio Experimental, em função dos resultados, se 

pudesse identificar os itens menos adequados e que sugerissem necessidade de 
                                                
1 Esta fase contou com a colaboração dos estudantes de Psicologia Diferencial (3º ano / 2º semestre, Licenciatura em 
Psicologia, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade de Lisboa) do ano lectivo 2000/2001, que 
colaboraram em parte da tradução e na digitalização do texto base da primeira versão do Manual Experimental. Os 
estudantes desta disciplina dos anos lectivos seguintes, como será oportunamente assinalado, prestaram colaboração a 
este projecto em várias etapas, no âmbito da formação prática em metodologias de investigação diferencial. 
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alteração/substituição. Em relação à versão original do teste, houve 

essencialmente duas alterações de fundo introduzidas: 

• Adaptação dos critérios de classificação das respostas nos testes de 

resposta aberta, principalmente no subteste de Vocabulário, a partir da 

consulta de dicionários da língua portuguesa; 

• Modificação na ordem de alguns dos tópicos das instruções de aplicação 

de cada subteste, tendo em vista facilitar o trabalho de administração da 

prova e reduzir potenciais erros e hesitações durante as aplicações; 

� Revisão da tradução e preparação do Manual Experimental 2 (2002, Outubro). A 

primeira versão do Manual Experimental (Wechsler, 2002a) foi sujeita a uma 

rigorosa revisão por parte de uma especialista em avaliação da inteligência, a Prof. 

Doutora Maria José Miranda, e em função dos seus comentários e sugestões 

foram introduzidas alterações e preparada a segunda versão do Manual 

Experimental da WAIS-III portuguesa, o qual data de 20022 (Wechsler, 2002b). O 

restante material – Folha de Registo e Caderno de Respostas –  foi também 

revisto e preparado para utilização. 

o 2001/2002: 

� Organização do Ensaio Experimental. Para facilitar a organização das aplicações 

do ensaio experimental e, dentro do possível, uniformizar procedimentos, foi 

preparada uma ficha de instruções – “WAIS-III. FORMA EXPERIMENTAL PORTUGUESA. 

1º ENSAIO EXPERIMENTAL – INSTRUÇÕES GERAIS” (ver ANEXO 1.1) – entregue aos 

colaboradores previamente inscritos para participação no trabalho prático 

facultativo da disciplina de Psicologia Diferencial em 2001/2002. O documento foi 

distribuído e comentado no âmbito de uma aula prática expressamente destinada 

aos métodos de investigação diferencial do estudo em causa, tendo-se dado 

particular atenção à sensibilização aos aspectos éticos e deontológicos da 

investigação e aos elevados padrões de rigor exigidos pela tarefa. Importa realçar 

que todos os colaboradores (neste estudo e em estudos posteriores) tinham 

completado com sucesso a disciplina de Psicometria, na qual tinham trabalhado 

obrigatoriamente com as escalas de Wechsler, realizado aplicações e cotações e 

apresentado relatório escrito que constituíra objecto de avaliação e discussão 

obrigatória. Juntamente com o referido documento, foi distribuído um formulário – 

                                                
2 Em cumprimento de disposição contratual, esta versão do Manual foi enviada à empresa editora do teste, Harcourt 
Assessment. 
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"WAIS-III. FORMA EXPERIMENTAL PORTUGUESA. 1º ENSAIO EXPERIMENTAL: AVALIAÇÃO 

DA EXPERIÊNCIA DE APLICAÇÃO” (ver ANEXO 1.2) – no qual se pretendia não só 

recolher informação relativa às aplicações e às reacções dos examinados ao teste 

como ainda responsabilizar os colaboradores pela qualidade do trabalho de 

aplicação desenvolvido. Foram ainda estabelecidas as regras e as datas para a 

distribuição e devolução de material de teste. 

� Ensaio Experimental. No Ensaio Experimental foram aplicados todos os subtestes 

da WAIS-III (14) mas, para que as aplicações não se tornassem demasiado 

longas, optou-se por não aplicar sistematicamente os itens de inversão, como é 

habitual nos primeiros ensaios experimentais, para estudo dos primeiros itens (ver 

justificação no CAPÍTULO 4, pp.305-306). Por outro lado, e ainda pelas mesmas 

razões, não se implementou a extensão do critério de paragem, deixando estas 

duas opções em aberto para um estudo ulterior. Durante a campanha de 

aplicações, que decorreu entre Março e Junho de 2002, manteve-se um tempo de 

atendimento destinado aos colaboradores para distribuição de material e 

esclarecimento de dúvidas. As aplicações foram realizadas em locais acordados 

entre os colaboradores do projecto e os participantes. Após a devolução dos 

materiais, as Folhas de Registo e os formulários de Avaliação das Aplicações 

foram cuidadosamente inspeccionados tendo em vista seleccionar os casos em 

que se detectasse melhor qualidade dos procedimentos e maior quantidade de 

informação registada. O número de casos retido para a amostra do Ensaio 

Experimental foi 225. 

� Estudo dos critérios de classificação dos subtestes de resposta aberta. Para três 

subtestes da WAIS-III – Vocabulário, Semelhanças e Compreensão – mostrou-se 

necessário fazer um estudo dos critérios de classificação e, muito em especial, 

uma revisão da lista de exemplos de respostas e respectiva cotação. De facto, os 

critérios e os exemplos de respostas de uma edição original raramente se aplicam 

na íntegra numa versão traduzida do teste, devido a diferenças linguísticas e 

culturais, e muitas vezes a lista é incompleta (com frequência uma palavra depois 

de traduzida admite significados que não tinha na versão original do teste). Para 

esse efeito, seleccionou-se uma subamostra da amostra do Ensaio Experimental 

(n=76) de acordo com critério educacional (número de anos de escolaridade) de 

modo a que representasse de modo equilibrado quatro níveis de escolaridade: 

menos de 4 anos até 5 anos de escolaridade (<2º ciclo); de 6 a 11 anos (2º/3º 
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ciclos completos); de 12 a 16 anos (12º a curso médio/bacharelato); de 17 a mais 

de 18 anos (licenciatura a estudos pós-graduados). Este estudo envolveu a 

recolha exaustiva das respostas desta subamostra aos itens dos três subtestes, o 

registo de frequências de respostas e a reorganização e completamento das listas 

dos exemplos de respostas de 0, 1 e 2 pontos, bem como a cotação e 

subsequente estudo estatístico das classificações. No CAPÍTULO 6 serão 

apresentados e discutidos os resultados deste estudo. 

o 2003/2004: 

� Preparação de aditamento ao Manual Experimental 2. Na sequência do estudo dos 

critérios de classificação, foi organizado um documento para anexar ao Manual 

Experimental 2 – “CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DOS SUBTESTES DE VOCABULÁRIO, 

SEMELHANÇAS E COMPREENSÃO” (2004) (Afonso, 2004d) – no qual constam os 

critérios revistos e adaptados e as listagens de exemplos de respostas 

correspondentes a cada pontuação, já incluídas respostas recolhidas no Ensaio 

Experimental.   

� Organização e implementação do estudo do acordo inter-avaliadores e da 

estabilidade temporal. Com o propósito de contribuir para o estudo de precisão da 

primeira versão experimental da WAIS-III, e procurar averiguar a consistência 

entre avaliadores diferentes ao utilizar os novos critérios e listas de exemplos de 

respostas, foi organizado um estudo de acordo inter-avaliadores, da estabilidade 

temporal e da consistência interna (bipartição e Alfa de Cronbach) numa mesma 

amostra. A organização do estudo, tendo em vista a uniformização de 

procedimentos, iniciou-se com a elaboração de uma ficha de instruções – “WAIS-

III. ESTUDO TESTE-RETESTE E ESTUDO INTER-AVALIADORES: ENQUADRAMENTO E 

PROCEDIMENTOS” (ver ANEXO 1.3) – e de um formulário para descrição e avaliação 

das aplicações - “WAIS-III. ESTUDO TESTE-RETESTE E ESTUDO INTER-AVALIADORES: 

AVALIAÇÃO DAS APLICAÇÕES” (ver ANEXO 1.4) – que foram distribuídos aos 

colaboradores previamente inscritos para participação no trabalho prático 

facultativo da disciplina de Psicologia Diferencial em 2003/2004. As fichas foram 

objecto de apresentação e análise numa aula prática sobre metodologia de 

investigação diferencial, muito em particular sobre métodos de estimação da 

precisão, na qual foram sublinhadas as exigências éticas e de rigor científico do 

trabalho em causa. O recrutamento dos participantes contou com a colaboração 

dos estudantes, que realizaram as aplicações entre Março e Junho de 2004. Neste 
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estudo foram utilizados os 11 subtestes que na versão original são destinados à 

obtenção de QIs e, em cada um, os itens de inversão foram sistematicamente 

aplicados; além disso, foi ampliado o critério de paragem (critério estabelecido no 

Manual mais metade do número de itens do critério) tendo em vista o estudo da 

ordenação de dificuldade dos itens. Cada participante respondeu à prova duas 

vezes, para o estudo da estabilidade temporal; o estudo do acordo inter-

avaliadores incidiu apenas na primeira aplicação. Uma vez entregues, as Folhas 

de Registo e as fichas de Avaliação da Experiência de Aplicação foram 

cuidadosamente inspeccionadas e avaliadas tendo sido retidos 100 casos para 

integrar a amostra deste estudo. 

• Estudo do acordo inter-avaliadores: Envolveu os três subtestes de 

resposta aberta em que incidira o estudo dos critérios de classificação – 

Vocabulário, Semelhanças e Compreensão – ao que foi acrescentado o 

subteste de Informação que, apesar de ser de cotação mais objectiva, se 

considerou pertinente estudar do ponto de vista da concordância entre 

avaliadores para identificação empírica dos itens que suscitavam 

dificuldades de classificação. O plano de experiência neste estudo 

envolveu a classificação e cotação das respostas de cada participante a 

cada um dos quatro subtestes por dois avaliadores pouco experientes – o 

colaborador que procedeu a cada aplicação e um outro colega – e por dois 

avaliadores experientes – investigadoras do Centro de Psicometria e 

Psicologia da Educação com experiência na classificação e cotação das 

escalas de Wechsler (quatro avaliadoras experientes com mais de vinte 

anos de experiência e uma com quatro anos)3. Pretendeu-se averiguar, 

para além do grau de concordância entre avaliadores, se o acordo se 

relaciona com o nível de experiência prévia: a ser observada pouca 

discrepância entre o grau de acordo entre os avaliadores experientes e 

entre os inexperientes, os critérios estão estabelecidos com suficiente 

objectividade e clareza para permitir que os resultados sejam 

semelhantes, independentemente do nível de experiência do avaliador. 

Com o propósito de enquadrar o estudo e uniformizar procedimentos, foi 

elaborada uma ficha de instruções para os examinadores experientes – 

                                                
3 Investigadoras do CPPE que colaboraram neste estudo, para além da própria coordenadora do trabalho: Dra. Rosa Novo, 
Dra. Nina Prazeres, Dra. Rute Pires e Dra. Maria João Santos. 
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“WAIS-III: ESTUDO INTER-AVALIADORES – ENQUADRAMENTO E 

PROCEDIMENTOS” (ver ANEXO 1.6). Cada Folha de Registo foi classificada 

primeiro pelo examinador que administrou a prova, e depois de devolvida 

à coordenadora do trabalho foi redistribuída a outro colaborador. Para 

evitar que os avaliadores trocassem impressões sobre a cotação, foi 

atribuído um número convencional a cada um, apenas do conhecimento 

da coordenadora do estudo, e as cotações foram efectuadas em fichas 

especialmente concebidas para o efeito – “ESTUDO DE CONSISTÊNCIA INTER-

AVALIADORES: FORMULÁRIO DE COTAÇÃO” (ver ANEXO 1.5) – que nunca 

circularam entre os avaliadores. Nenhuma identificação do examinador, 

classificação ou cotação constava da própria Folha de Registo da WAIS-III 

onde se encontravam registadas as respostas. Os avaliadores experientes 

foram, por sua vez, aconselhados a não trocar impressões, quer sobre as 

repostas e sua classificação, quer sobre os próprios critérios, para evitar a 

contaminação das classificações que se pretendiam completamente 

independentes.  

• Estudo da estabilidade temporal: este estudo envolveu a mesma amostra 

que o anterior, embora tenha havido uma quebra de 14% de casos entre o 

teste e o reteste, como é frequente em estudos de estabilidade temporal, 

pelo que a amostra final contou com 86 casos. As duas aplicações foram 

efectuadas pelo mesmo examinador com um intervalo de 6 a 10 semanas 

entre si (mediana 8 semanas) e envolveram 11 subtestes. Foram dadas 

instruções no sentido de não informar explicitamente os examinados na 

primeira aplicação de que a segunda aplicação envolveria o mesmo teste, 

para evitar a memorização intencional de conteúdos ou de respostas. As 

classificações e cotações foram efectuadas por uma única avaliadora com 

experiência, e nos subtestes de resposta aberta respeitaram as cotações 

atribuídas pelos examinadores experientes do estudo de acordo inter-

avaliadores, nos itens em que se verificara acordo. 

• Estudo de consistência interna: aproveitando os dados recolhidos nesta 

amostra, procedeu-se ainda ao estudo da consistência interna na amostra 

total deste estudo (N=100), agora incluindo os itens de inversão que 

haviam sido omitidos no Ensaio Experimental, pelas razões antes 

aludidas. Os resultados dos estudos de acordo inter-avaliadores, de 
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estabilidade temporal e de consistência interna efectuados nesta amostra 

são apresentados no CAPÍTULO 6. 

� Ensaio Experimental: Cotação, registo de dados e análise de resultados. Após a 

consolidação e avaliação dos critérios de classificação, as Folhas de Registo do 

Ensaio Experimental foram finalmente objecto de classificação e cotação das 

respostas, bem como de classificação demográfica, e procedeu-se ao registo e 

tratamento de dados. Os resultados do Ensaio Experimental foram objecto de 

análise aprofundada e os respectivos resultados são apresentados e discutidos no 

CAPÍTULO 6.  

� Revisão do Manual Experimental 2. Em face dos resultados que, como se verá no 

CAPÍTULO 6, demonstraram o bom nível metrológico da prova, e dos contributos 

críticos dos colaboradores nas aplicações e dos participantes, o Manual de 

Aplicação e Cotação foi reconsiderado, tendo-se registado as modificações a 

introduzir. Não foi considerado oportuno, contudo, alterar nem a ordenação nem o 

conteúdo dos itens, dada a boa qualidade metrológica das medidas, aliada ao 

facto de se dispor de dados por enquanto limitados sobre o nível de dificuldade 

dos itens (apenas duas amostras); acresce que por esta altura os dados não 

estavam ainda tratados no quadro do Modelo de Rasch, pelo que não estavam 

disponíveis alguns indicadores relevantes para as opções relativamente aos itens 

a reter. Foi decidido não se introduzir qualquer alteração no Manual Experimental 

2 nem no conteúdo do teste antes do Estudo Principal, sendo este encarado como 

mais uma oportunidade de estudo metrológico numa nova amostra. 

 

5.2. ADAPTAÇÃO E ESTUDOS METROLÓGICOS DO STAT-R (H)  

DESENVOLVIMENTO DO TESTE TRIÁRQUICO DE APTIDÕES DE STERNBERG - REVISTO (NÍVEL H):  

VERSÃO EXPERIMENTAL PORTUGUESA (2002, 2003, 2004) 

o 2002/2003: 

� Tradução: preparação das Instruções de Aplicação, do Caderno de Teste e da 

Folha de Respostas (2002). Partiu-se da versão de 2002 do teste, a revisão do 

Teste Triárquico das Aptidões de Sternberg (1993). Na tradução foi respeitado 

integralmente o original, apenas se tendo procurado adaptar e melhorar a 

qualidade gráfica dos cadernos e das folhas de respostas. 
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� Revisão da tradução. Uma especialista em avaliação da inteligência, Prof. Doutora 

Maria José Miranda, procedeu à revisão de todo o material traduzido e foram 

introduzidas algumas alterações em função das suas sugestões e comentários. Foi 

assim preparada a primeira versão do teste e da folha de respostas (Afonso, 

2002b), e das Instruções de Aplicação (Afonso, 2002c). 

�  Estudo Piloto. Tendo o propósito de ensaiar o teste, avaliar a clareza das 

instruções e dos itens exemplo, averiguar as dificuldades de aplicação ou de 

resolução, testar os tempos de execução e avaliar a receptividade dos examinados 

à prova, procedeu-se a um Estudo Piloto numa amostras de estudantes do 3º ano 

da Licenciatura em Psicologia, disciplina de Psicometria. As aplicações 

decorreram entre Dezembro de 2002 e Janeiro de 2003 no âmbito da 

demonstração da aplicação colectiva de técnicas diferenciais. A amostra recolhida 

incluía 66 participantes. Após a cotação e o registo de dados, procedeu-se a uma 

análise de itens e de consistência interna para identificação dos itens menos 

adequados metrologicamente, da qual resultou a primeira revisão da versão 

portuguesa do STAT-R (H). Os resultados serão apresentados e discutidos no 

CAPÍTULO 7. 

�  Revisão da versão de 2002 e preparação de nova versão das Instruções de 

Aplicação, do Caderno de Teste e da Folha de Respostas (2003). Em função dos 

resultados, identificaram-se as partes da prova e os itens mais problemáticos e 

procurou-se aperfeiçoá-los, sem contudo fugir à versão original do teste. Deste 

trabalho resultou a 2ª versão portuguesa do STAT-R (H) (Afonso, 2003c,d). 

� Organização do 1º Ensaio Experimental. Com o propósito de facilitar a 

organização e uniformizar procedimentos, e à semelhança dos estudos da WAIS-

III, foi preparada uma ficha de instruções – “TESTE TRIÁRQUICO DE APTIDÕES DE 

STERNBERG. STAT-R (H) 2002. (FORMA EXPERIMENTAL PORTUGUESA 1 - 2003) 1º 

ENSAIO EXPERIMENTAL: ENQUADRAMENTO E PROCEDIMENTOS GERAIS” (ver ANEXO 1.7) 

– que foi distribuída aos colaboradores previamente inscritos para participação no 

trabalho prático facultativo da disciplina de Psicologia Diferencial em 2002/2003. A 

ficha foi lida e analisada no âmbito de uma aula prática sobre metodologia de 

investigação diferencial, na qual se procurou retomar questões éticas e de rigor 

metodológico abordadas anteriormente na disciplina de Psicometria. Na mesma 

ocasião, foi apresentado e comentado o outro documento especialmente 

concebido para este estudo – o formulário “STAT-R NÍVEL H (2002). 1º ENSAIO 
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EXPERIMENTAL – AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DE APLICAÇÃO” (ver ANEXO 1.8) – que foi 

concebido com o propósito de responsabilizar os examinadores pelo trabalho de 

aplicação e facilitar a recolha de informação pertinente sobre as condições de 

aplicação, a duração da aplicação, das várias partes e total, e eventuais 

comentários à prova, por parte dos participantes e dos colaboradores. 

� 1º Ensaio Experimental. As aplicações do primeiro ensaio experimental foram 

efectuadas entre Março e Junho de 2003 e envolveram mais de novecentos 

participantes recrutados pelos colaboradores. Os locais de aplicação foram 

acordados entre examinados e examinadores mas deviam obedecer a 

determinados critérios estabelecidos na ficha de instruções. Foram 

disponibilizados tempos de atendimento destinados não só à distribuição de 

material como ainda ao esclarecimento de dúvidas. Depois de analisadas as 

Folhas de Respostas e os formulários de avaliação da experiência de aplicação, 

foram seleccionados 820 casos para integrar a amostra deste estudo. 

� Registo, cotação e tratamento de dados. Seguiu-se o trabalho de classificação 

demográfica, de registo de dados e de cotação automática – assinale-se que 

devido ao formato de resposta múltipla, a classificação do STAT-R (H) permite a 

cotação automática, o que não era possível na WAIS-III, devido a muitos testes 

exigirem resposta espontânea (aberta) por parte do examinado. Os resultados 

obtidos neste estudo serão apresentados e discutidos no CAPÍTULO 7. 

o 2003/2004: 

� Análise de resultados da subamostra com escolaridade igual ou superior ao 12º 

ano (n=406). Dado que os resultados obtidos no 1º Ensaio Experimental 

levantaram algumas dúvidas quanto à adequação dos itens de algumas partes do 

teste para a avaliação de indivíduos com escolaridade inferior ao 12º ano, 

procedeu-se à análise dos resultados na subamostra com escolaridade igual ou 

superior ao 12º ano (destinatários originais). Embora os resultados desta 

subamostra não se tenham mostrado substancialmente diferentes dos obtidos na 

amostra total, serão brevemente abordados e discutidos no CAPÍTULO 7. 

� Revisão da Tradução: preparação de nova versão das Instruções de Aplicação, do 

Caderno de Teste e da Folha de Respostas (2004). Em função de algumas 

limitações metrológicas que a versão experimental portuguesa de 2003 

apresentava, procurou-se aperfeiçoar o conteúdo dos itens; nalgumas partes 

procurou-se simplificar as instruções ou a formulação dos itens; noutras, foram 
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escolhidos itens semelhantes mas de nível de dificuldade inferior em outros níveis 

da versão original do teste (destinados a idades ou níveis de escolaridade mais 

baixos). Uma das observações que conduziu a esta opção consistiu nos tempos 

de execução: algumas partes do teste mostravam-se de execução extremamente 

rápida (por exemplo, as partes verbais analítica e criativa), mas outras ficavam 

quase sistematicamente incompletas, mesmo após o prolongamento previsto nas 

Instruções de Aplicação (por exemplo, as partes quantitativas, analítica e prática). 

Neste último caso, as taxas de insucesso por omissão de resposta distorciam a 

interpretação dos resultados, muito em especial na análise de itens, posto que em 

grande parte dos insucessos o item nem tinha chegado a ser lido pelo examinado. 

Na revisão da versão de 2003 tentou-se, por isso, baixar o nível de dificuldade das 

partes do teste mais difíceis, com elevadas taxas de insucesso e com insucessos 

por omissão de resposta, nos últimos itens. Foi assim desenvolvida uma nova 

versão da prova (Afonso, 2004b,c). 

� Organização do 2º Ensaio Experimental. À semelhança do procedimento adoptado 

nos estudos antes descritos, a organização do 2º Ensaio Experimental envolveu a 

preparação de uma ficha de instruções – “TESTE TRIÁRQUICO DE APTIDÕES DE 

STERNBERG. STAT-R (H) (2002). (FORMA EXPERIMENTAL PORTUGUESA 2 - 2004). 2º 

ENSAIO EXPERIMENTAL: ENQUADRAMENTO E PROCEDIMENTOS GERAIS”  (ver ANEXO 1.9) 

– e de um formulário para descrição e avaliação das aplicações - “STAT-R NÍVEL H 

(2002). 2º ENSAIO EXPERIMENTAL – AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DE APLICAÇÃO” (ver 

ANEXO 1.10). O planeamento e o acompanhamento das aplicações orientou-se 

pelos mesmos princípios e métodos dos estudos anteriores e integrou-se na 

formação dos alunos em metodologia de investigação diferencial. Os 

colaboradores neste estudo foram os estudantes de Psicologia Diferencial do ano 

lectivo 2003/20044 que se responsabilizaram pelo recrutamento dos participantes e 

pelas aplicações. Tal como nos outros estudos, particular cuidado foi posto na 

formação e no acompanhamento dos estudantes na realização desta tarefa de 

investigação. 

� 2º Ensaio Experimental. As aplicações decorreram entre Março e Junho de 2004 e 

envolveram cerca de 400 participantes. Os locais de aplicação foram 

estabelecidos entre examinados e examinadores e obedeceram aos critérios 

                                                
4 Neste ano lectivo, os alunos repartiram-se de maneira mais ou menos equilibrada entre os dois estudos em curso, o 
estudo do acordo inter-avaliadores e da estabilidade temporal da WAIS-III e o 2º Ensaio Experimental do STAT-R (H). 
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indicados nas fichas de instruções. Depois de recolhidas as Folhas de Respostas 

e os Formulários de Avaliação da Experiência de Aplicação, foi feito um trabalho 

de avaliação e selecção do qual resultou uma amostra de 370 casos. 

� Registo, cotação e tratamento de dados. Após a classificação demográfica dos 

casos, procedeu-se ao respectivo registo e cotação automática. As análises 

efectuadas consistiram na repetição das análises do 1º Ensaio Experimental e os 

resultados são apresentados e discutidos no CAPÍTULO 7. 

o 2004/2005: 

� Organização do Ensaio Experimental Sem Tempo Limite. Como se verá, os 

diversos estudos metrológicos do STAT-R (H) revelaram alguma melhoria mas, 

mesmo assim, apenas uma ligeira melhoria, da qualidade metrológica das 

medidas proporcionadas pela prova. Ainda que uma sua nova revisão chegasse a 

ser equacionada, algumas dúvidas e entraves se colocavam a esse trabalho: 

primeiro, a consulta de bibliografia sobre os estudos metrológicos com o STAT-R 

(H) mostravam que mesmo a versão original americana do teste (1993) (uma vez 

que da versão de 2002 não existiam na altura quaisquer estudos metrológicos 

publicados) apresentava importantes limitações (ver CAPÍTULO 4., pp.288-290), 

confirmadas pelas adaptações internacionais do teste (Sternberg, Castejón, Prieto, 

Hautamäki & Grigorenko, 2001) o que criava sérias dúvidas quanto à possibilidade 

de melhorar a versão experimental portuguesa para além da qualidade da própria 

versão original da prova; em segundo lugar, uma nova revisão do teste implicaria 

já um afastamento significativo relativamente ao teste original, posto que as 

modificações “possíveis” tinham sido já introduzidas; por fim, imperativos de prazo 

desaconselhavam o prolongamento da fase de ensaio experimental do STAT-R 

(H) e pressionavam no sentido de avançar com o Estudo Principal. Optou-se, por 

consequência, pela utilização da versão experimental de 2004 no Estudo Principal 

(a mesma do 2º Ensaio Experimental) mas não sem antes procurar entender 

melhor a natureza das limitações metrológicas do teste pela aplicação da análise 

de Rasch. Para esse efeito, tornava-se necessário dispor de informação 

equilibrada sobre todos os itens, o que continuava a não acontecer em algumas 

partes do teste em que a taxa de insucesso nos últimos itens, devida a falta de 

tempo para os alcançar, era muito elevada. Esta foi a razão por que se decidiu 

efectuar um estudo do STAT-R (H), mas sem tempo limite; um tal estudo permitia, 

aliás, determinar também com objectividade o tempo médio despendido na 
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resolução de cada parte do teste. A organização deste estudo seguiu os 

parâmetros e procedimentos dos estudos anteriores, e também se enquadrou na 

formação dos estudantes do 3º ano da Licenciatura em Psicologia em metodologia 

diferencial.  De novo foi preparada uma ficha de instruções –  “TESTE TRIÁQRUICO 

DE APTIDÕES DE STERNBERG. STAT-R (H) (2002). (FORMA EXPERIMENTAL 

PROTUGUESA 2 – 2004). ENSAIO EXPERIMENTAL - SEM TEMPO LIMITE: ENQUADRAMENTO 

E PROCEDIMENTOS (ver ANEXO 1.11) – distribuída e comentada numa aula destinada 

à metodologia diferencial de investigação, bem como um formulário para avaliação 

das aplicações – “STAT-R NÍVEL H (2002). ENSAIO EXPERIMENTAL SEM TEMPO LIMITE 

– AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DE APLICAÇÃO” (ver ANEXO 1.12). Como em todos os 

estudos anteriores, o recrutamento de participantes foi efectuado pelos estudantes 

que se voluntariaram para a realização do trabalho prático e o seu 

acompanhamento adoptou as mesmas orientações gerais. 

� Ensaio Experimental Sem Tempo Limite: As aplicações decorreram entre Março e 

Junho de 2005 e envolveram cerca de quinhentos  participantes. Após selecção, a 

amostra deste estudo contou com 487 casos. 

o 2005/2006: 

� Registo, cotação e tratamento de dados. A classificação demográfica, o registo, a 

cotação automática e o tratamento dos dados deste estudo decorreram em 

simultâneo com os do Estudo Principal. Os resultados são apresentados e 

discutidos no CAPÍTULO 7. 

 

 

5.3. ESTUDO PRINCIPAL 

 

Na última etapa da investigação, os dois instrumentos foram utilizados em conjunto na mesma 

amostra tendo em vista o estudo das correlações entre as medidas e a aplicação de métodos de 

análise multivariada. Esta parte do trabalho organizou-se nas seguintes fases: 

 

o 2004/2005:  

� Organização da campanha de aplicações do Estudo Principal.  

• Reprodução e organização do material de teste da WAIS-III e do STAT-R 

(H);  
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• Recrutamento dos examinadores (licenciados em psicologia com 

formação de base em Psicometria e em Psicologia Diferencial e com 

prática de aplicação de técnicas de avaliação psicológica)5;  

• Planeamento e requisição dos locais de aplicação (salas de aula para as 

aplicações colectivas e gabinetes para as aplicações individuais)6;  

• Organização do recrutamento dos participantes: elaboração da “FICHA DE 

INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO” (ver ANEXO 1.13.), contendo informação 

sobre o estudo e uma rubrica de consentimento informado; planeamento 

dos apoios ao recrutamento de participantes, a ser providenciado pelos 

examinadores e pelos estudantes da disciplina de Psicometria 2004/2005;  

• Elaboração de folheto destinado ao acolhimento dos participantes que se 

deslocassem às instalações da FPCE: “APRESENTAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO / 

ACOLHIMENTO DOS PARTICIPANTES” (ver ANEXO 1.14);  

• Elaboração de fichas de organização interna das aplicações: “AMOSTRA DO 

ESTUDO PRINCIPAL: INSCRITOS” (ver ANEXO 1.15A); “ESTUDO PRINCIPAL: 

DISPONIBILIDADE DOS PARTICIPANTES” (ver ANEXO 1.15B), “ESTUDO 

PRINCIPAL: MARCAÇÃO DAS APLICAÇÕES” (ver ANEXO 1.15C), “ESTUDO 

PRINCIPAL: RELATÓRIO DAS APLICAÇÕES EFECTUADAS” (ver ANEXO 1.15D). 

• Acolhimento e preparação dos examinadores: reunião com os 

examinadores tendo em vista a sua integração na investigação, a 

transmissão de informação sobre o estudo em curso (propósitos, 

metodologias, etapas, etc.) e a preparação das aplicações; distribuição a 

cada examinador de toda a documentação necessária ao seu trabalho de 

colaboração na investigação; análise e comentário da ficha de instruções 

“ESTUDO PRINCIPAL: ENQUADRAMENTO E PROCEDIMENTOS” (ver ANEXO 1.16) e 

de toda a restante documentação produzida para apoiar o trabalho de 

recrutamento de participantes e de registo de aplicações efectuadas; 

recolha de informação sobre a disponibilidade horária dos examinadores e 

planeamento das marcações de aplicações das primeiras semanas; 

                                                
5 Os psicólogos que colaboraram na campanha de aplicações desta investigação foram, para além da própria investigadora, 
os seguintes: Dra. Alexandra Marques Pires, Dra. Helena Margarida Guilherme, Dra Helga Pedro, Dr. Jorge Araújo, Dra. 
Maria João Santos, Dra. Maria do Rosário Lima, Dra. Sandra Fraga e Dra. Sónia Carvalho. A Dra. Alexandra Marques Pires, 
o Dr. Jorge Araújo e o Dr. João Faria prestaram ainda apoio ao registo de dados em alguns estudos.  
6 As aplicações foram concentradas numa única zona das instalações da Faculdade, no sector de Orientação e 
Desenvolvimento da Carreira, o que em muito contribuiu para a eficácia da organização e implementação da campanha de 
aplicações. 
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distribuição do material de teste: apresentação dos materiais e 

recomendações relativas ao seu estudo, manuseamento e utilização 

durante as aplicações. 

• Recolha de fichas de Inscrição para Participação e planeamento das 

aplicações.  

� Campanha de aplicações do Estudo Principal: Teve a duração de 11 semanas, 

com início em Novembro de 2004 e conclusão em Janeiro de 2005.  

• Semanalmente, eram estabelecidos contactos telefónicos com os 

participantes inscritos, tendo em vista proceder à marcação das 

aplicações da semana seguinte: esta respeitava sempre a disponibilidade 

horária indicada pelos participantes na ficha de inscrição e contemplava, 

simultaneamente, a disponibilidade dos examinadores e das salas para 

aplicação. Procurou-se ainda atender ao critério de distribuição equilibrada 

da sequência das aplicações (ordem de aplicação dos dois testes 

alternada) e rentabilizar os recursos humanos, reunindo grupos de 

participantes, sempre que possível, para aplicação colectiva do STAT-R 

(H); 

• Também com uma periodicidade semanal era enviado a todos os 

examinadores um relatório das aplicações das semanas anteriores e o 

planeamento das marcações para a semana seguinte (ver exemplo no 

ANEXO 1.17); procurava-se desse modo manter toda a equipa a par do 

andamento da campanha de aplicações, identificar as faltas e os casos 

pendentes e averiguar a disponibilidade dos examinadores para efectuar 

as aplicações na semana seguinte, de modo a poder efectuar alguma 

troca/substituição atempadamente; quando se registava a falta de um 

participante, era de novo estabelecido contacto para averiguação do 

interesse na participação: regra geral os participantes justificavam a sua 

ausência, confirmavam o seu interesse e procedia-se a nova marcação. 

• Quando as aplicações se realizavam nas instalações da Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação (Universidade de Lisboa), os 

participantes eram acolhidos no átrio da faculdade: era desde logo 

agradecida a sua participação e explicados os objectivos e a organização 

das aplicações, sendo distribuído ao mesmo tempo o folheto informativo 

“APRESENTAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO / ACOLHIMENTO DOS PARTICIPANTES” 
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(ANEXO 1.14). Na mesma altura, era chamada a atenção para a 

localização do Bar, onde poderiam deslocar-se no intervalo ou no final da 

aplicação para efectuar o consumo disponibilizado pela senha incluída no 

folheto, e era solicitado, de acordo com o constante no folheto, que os 

telemóveis fossem desligados durante as aplicações das provas. Depois 

de reunidos, os participantes inscritos em determinado horário eram 

conduzidos aos gabinetes ou salas de aplicação onde eram apresentados 

ao psicólogo que iria proceder à administração das provas respectivas. As 

aplicações eram efectuadas seguindo escrupulosamente as indicações do 

Manual ou das Instruções de Aplicação, da WAIS-III e do STAT-R (H), 

respectivamente. Quando as duas aplicações aconteciam em sequência, 

era concedido um intervalo de 15 a 20 minutos, para descanso dos 

participantes e reorganização dos espaços e materiais de aplicação por 

parte dos examinadores. No final, a participação era de novo agradecida 

e, nos casos em que os participantes mostravam interesse pelos 

resultados, era sublinhada a informação que constava tanto na ficha de 

inscrição como no folheto informativo, relativamente à impossibilidade de 

fornecer resultados de modo individualizado, mas era mencionada a 

possibilidade futura de leitura de uma síntese dos resultados do estudo, a 

ser disponibilizada em página da Internet (aos participantes que indicaram 

endereço de correio electrónico, serão enviadas notificações logo que a 

referida página esteja disponível). 

• A amostra total, que estava previsto incluir 200 casos, acabou por reunir 

250 participantes (114 do sexo masculino e 136 do sexo feminino) de um 

total de 277 inscritos (participaram 90,3% dos inscritos). Das 27 

desistências, apenas 19 aconteceram por iniciativa do inscrito, aquando 

do contacto telefónico ou por dupla falta às aplicações, o que representa 

uma taxa de adesão de 92,4%; as restantes 8 desistências foram da 

iniciativa da investigadora, devido a dificuldade de deslocação de um 

examinador ao local escolhido pelo inscrito e impossibilidade de 

deslocação deste à faculdade (neste caso, os inscritos foram contactados 

telefonicamente e a sua não inclusão na amostra foi justificada, sendo 

agradecida igualmente a inscrição para participação no estudo).    
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• Dos 250 participantes que integraram a amostra, 132 (53%) foram 

recrutados com a colaboração dos estudantes do 3º ano e 118 (47%) por 

iniciativa dos examinadores. A larga maioria das aplicações foi realizada 

nas instalações da faculdade (n=210, 84%), mas algumas tiveram lugar 

em locais acordados entre os participantes e os examinadores (locais de 

trabalho ou domicílios), sobretudo quando o participante residia e/ou 

trabalhava fora da cidade de Lisboa (n=40, 16%). Quando as aplicações 

eram realizadas fora das instalações da faculdade, os procedimentos de 

acolhimento e estabelecimento da relação eram adaptados à situação e os 

examinadores foram instruídos no sentido de procurar providenciar as 

melhores condições físicas para o local de aplicação. 

• Em 141 casos (56,4% da amostra), a aplicação da WAIS-III precedeu a 

aplicação do STAT-R (H), e em 109 casos (43,6%) a ordem foi a inversa. 

A campanha representou um total de 750 a 1000 horas de aplicação. 

� Cotação e registo de dados. Seguiu-se a classificação demográfica da amostra, a 

classificação, cotação e registo das respostas à WAIS-III e o registo e cotação 

automática das respostas ao STAT-R (H). 

o 2005/2006: 

� Estudo Principal: Análise de Resultados. Por fim, procedeu-se à análise de dados 

do Estudo Principal pela aplicação das técnicas estatísticas identificadas no 

CAPÍTULO 4, orientadas pelas hipóteses experimentais e pela natureza do 

problema. Os resultados do Estudo Principal relativos às relações entre as 

medidas dos dois instrumentos são apresentados e discutidos no CAPÍTULO 8. Nos 

CAPÍTULOS 6 E 7 são ainda apresentados e discutidos os resultados do estudo 

metrológico da WAIS-III e do STAT-R (H), respectivamente, relativos à amostra do 

Estudo Principal, na sequência dos resultados dos restantes estudos metrológicos. 


