
CAPÍTULO 3 

David  Wechsler e Robert Sternberg:  

Conceitos e Teorias da Inteligência 

 

3.1. DAVID WECHSLER: O CONCEITO DE INTELIGÊNCIA GLOBAL  

 

 Na presente investigação optou-se por fazer representar a perspectiva clássica de investigação 

e avaliação da inteligência humana, de orientação predominantemente diferencial, pelas propostas 

conceptuais e metodológicas de David Wechsler. De origem romena, Wechsler foi educado nos 

Estados Unidos desde os seis anos e aí concluiu os seus estudos secundários e superiores. Salvo 

alguns contactos significativos com universidades europeias, designadamente em 1919 com a 

Universidade de Londres, onde trabalhou com C. Spearman e K. Pearson (1857-1936) e entre 1920 e 

1922 com a Universidade de Paris, onde trabalhou com H. Piéron (1881-1964) (na Ecole Pratique des 

Hautes Etudes) e L. Lapique (no Laboratoire de Psychologie Physiologique de la Sorbonne), 

desenvolveu a sua carreira entre a Universidade de Columbia, Nova Iorque – onde concluiu a tese de 

mestrado em 1917 e a tese de doutoramento em 1925, ambas sob orientação de R.S. Woodworth 

(1869-1962) –, o Hospital Psiquiátrico de Bellevue – onde desempenhou a função de Psicólogo Chefe 



PARTE 1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 158 

entre 1932 e 1967 – e a Faculdade de Medicina da Universidade de Nova Iorque, desde 1933 –, o que 

lhe permitiu articular a actividade de psicólogo clínico com a de investigação. Particularmente marcante 

para os trabalhos subsequentes terá sido a sua passagem pelo exército americano no decurso da I 

Grande Guerra, onde colaborou activamente na avaliação de milhares de recrutas com recurso às 

técnicas de avaliação da inteligência então dominantes, entre as quais os recentes testes Army Alfa e 

Stanford-Binet. A necessidade de conceber a inteligência de maneira mais ampla e de novas formas 

para equacionar a sua medida impôs-se desde então a Wechsler, mas foi a sua prática em avaliação 

psicológica no Hospital de Bellevue, onde trabalhava com uma população heterogénea dos pontos de 

vista linguístico, cultural e sócio-económico, que mais acentuou essa sua convicção, muito 

designadamente no que se refere à idade adulta (Matarazzo, 1972).  

Desde o início da década de 30, Wechsler dedica-se ao trabalho inovador e exigente de 

conceber, desenvolver e estandardizar uma nova escala destinada à avaliação da inteligência em 

adolescentes e adultos – a Wechsler-Bellevue Intelligence Scale – finalmente editada em 1939; esta 

escala deu origem a uma verdadeira linhagem de instrumentos de medida da inteligência com o seu 

nome, dirigidos à avaliação desde o pré-escolar à idade adulta, a qual se prolongou até à actualidade. 

Um dos métodos diferenciais aplicados no presente estudo, a Escala de Inteligência de Wechsler para 

Adultos (na designação original, Wechsler Adult Intelligence Scale, ou abreviadamente WAIS) consiste 

no herdeiro mais directo deste primeiro teste construído pelo autor, e constitui a sua terceira edição 

(quarta, se for contabilizado o teste original), publicada em 1997, dezasseis anos após a sua morte 

(Wechsler, 1939, 1955, 1981, 1997a,b)1.  

 Paralelamente à construção e estandardização de métodos diferenciais de avaliação da 

inteligência, Wechsler preocupou-se com a fundamentação conceptual das medidas, uma atitude 

incomum até meados do século XX, numa época marcada pelo forte pendor pragmatista da psicologia 

em geral, e da psicometria, em particular (Afonso, 1997, 2002a, Almeida, 1994). A Wechsler impôs-se 

não só a necessidade de criar novos testes, especialmente concebidos para a medida da inteligência 

em adultos, mas também a urgência de uma nova forma de conceber a própria inteligência, mais 

ampla, mais abrangente, numa palavra, mais “global” do que a multiplicidade de conceitos redutores e 

relativamente pouco elaborados então vigente. A esta ênfase no carácter holístico do construto de 

inteligência não terá sido certamente alheia a sua experiência e sensibilidade de clínico que fez de 

Wechsler uma personagem singular, sobretudo durante a primeira metade do século XX, ao aliar a 

natureza complexa e multifacetada da noção de inteligência que propõe, à exigência de rigor 

característica da metodologia diferencial que adopta. Recorde-se, a propósito, o contraste entre as 

perspectivas holista e analítica/elementarista, que opunha à época uma “psicologia de terreno” a uma 
                                                
1 A WAIS-III será caracterizada no CAPÍTULO 4. Metodologia. 
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“psicologia de laboratório” (Reuchlin, 1999/2002,1978b) (ver pp.82-83) ou, mais especificamente, os 

psicólogos clínicos (pouco preocupados com questões de quantificação e de rigor metodológico) aos 

psicólogos experimentalistas (pouco ocupados com a apreensão do todo complexo que é cada 

indivíduo). Exterior ao campo de forças gerado entre estas duas formas de psicologia, a perspectiva 

diferencial, representativa hoje de uma posição estrutural, oferecia ao mesmo tempo uma metodologia 

sólida e rigorosa, indispensável a qualquer tentativa séria de medição da inteligência, e a possibilidade 

de trabalhar simultaneamente com múltiplas variáveis sem entre elas estabelecer necessariamente 

ligações lineares, antes tomando-as como configurações, o que era sem dúvida favorável a uma 

abordagem holista da inteligência2. De certo modo, Wechsler retoma a linha de reflexão e investigação 

que Binet deixara suspensa, devido à sua morte prematura aos 54 anos, e que fora abandonada até à 

década de 30, em consequência da orientação pragmática do domínio aliada à supremacia da nova 

abordagem factorial e das polémicas decorrentes da sua aplicação às condutas cognitivas (Matarazzo, 

1972). A ênfase desta última linha de investigação no tratamento de variáveis cognitivas em estudos 

independentes das variáveis conativas conduzira, aliás, ao emergir de uma concepção da inteligência 

como “pura aptidão cognitiva” e, por inerência, ao diluir do carácter molar e complexo da noção de 

inteligência introduzida por Binet, algo que se afigurou insustentável a Wechsler (1944, 1974a,g) para 

quem o comportamento inteligente envolve muito mais do que apenas as “aptidões intelectuais”. 

 A adopção de uma orientação diferencialista caracteriza, assim, o trabalho de Wechsler, no 

que toca os propósitos e as metodologias; e a ênfase na medição da inteligência humana, a par do 

evidente interesse pela óptica diferencial bem patente em numerosas publicações (ver por exemplo 

Wechsler, 1974h), justificam plenamente o enquadramento da sua obra no paradigma diferencial de 

investigação e avaliação da inteligência. Mas seria sem dúvida exagerado classificar Wechsler de 

forma simplista como um “psicólogo diferencialista”: primeiro, porque boa parte dos tópicos de 

investigação a que se dedicou, sobretudo no início da sua carreira, remetem para temáticas de 

orientação experimental – por exemplo, a retenção em pacientes psicóticos, o reflexo psicogalvânico 

como manifestação de reacções emocionais, a atenção e os tempos de reacção – e para a reflexão 

                                                
2 Ilustre-se o assumir da posição estrutural com as suas próprias palavras, proferidas em 5 de Setembro de 1949 no 
discurso presidencial da Division of Clinical and Abnormal Psychology (Denver, Colorado) (Wechsler, 1974a, p.42): “Acredito 
que as respostas que [Carl Spearman e L.L. Thurstone] deram ao problema da natureza da inteligência geral são 
incorrectas. Mas tenho a certeza de que sem a sua inspiração e sem as ferramentas que nos forneceram, a solução para o 
problema seria simplesmente impossível. Tal afirmação proferida perante uma reunião de psicólogos clínicos é nada 
ortodoxa, pois para muitos a análise factorial é quase um anátema. Mas posso assegurar-vos, baseando-me na autoridade 
de consultores especializados, que a matemática envolvida na análise factorial é bastante elementar e, com base na minha 
própria experiência, extremamente prática de aplicar; e com as devidas desculpas a Freud, é até mesmo “sexy”. […] 
envolve matrizes, designadamente de correlações, e diz-nos que testes estão próximos de que outros testes quando os 
eixos são rodados. E isso, quanto a mim, é o que os psicólogos clínicos querem saber: que teste, que factor ou, se 
quiserem, que função ou traço se aproxima de outro factor, função ou traço. E quando os resultados são examinados, 
algumas relações interessantes e inesperadas são reveladas.” 
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teórica sobre temas de psicologia fundamental – além da inteligência, as emoções, a memória, o 

desenvolvimento mental (Edwards, 1974). Em segundo lugar, pela inspiração clínica que orientou toda 

a sua obra, acrescentando-lhe uma dimensão verdadeiramente humanista e tornando-o num caso 

impar de investigador capaz de conciliar a “psicologia de laboratório” com a “psicologia de terreno”. Por 

fim, porque há que reconhecer no seu trabalho, ainda que por vezes apenas na forma de esboço, o 

emergir de uma concepção da inteligência humana em muitos aspectos sobreponivel com noções 

actuais acerca do construto, oriundas de, ou inspiradas por, outros domínios de investigação e 

conceptualização que não o diferencial. Afigura-se, por isso, pertinente reportar a obra de Wechsler aos 

grandes paradigmas/metáforas de investigação e avaliação da inteligência, bem como reflectir sobre o 

seu estatuto epistemológico. 

 

3.1.1. Wechsler no Quadro dos Paradigmas de Investigação da Inteligência 

 Para uma larga maioria de psicólogos, o nome de Wechsler associa-se sobretudo aos 

instrumentos de medida da inteligência de que foi autor e que constituem, ainda hoje, os métodos de 

avaliação psicológica mais utilizados em todo o mundo (Kaufman, 2000; Seabra-Santos, Simões & 

Lopes, 2004; ver também Almeida, Diniz, Pais & Guisande, 2006). Embora tenha sido um dos poucos 

investigadores do início do século XX que se preocupou com o enquadramento conceptual das 

medidas, não podemos, de facto, atribuir a Wechsler uma verdadeira “teoria” da inteligência, mas 

apenas um conjunto, ainda que bastante completo e coerente, de postulados teóricos subjacentes à 

construção das suas técnicas de avaliação. Acresce que à revisão e actualização sucessiva das suas 

provas não correspondeu um tão persistente esforço de actualização conceptual, o que se tornou ainda 

mais evidente nas mais recentes edições dos seus testes, algumas já publicadas após a sua morte. Por 

exemplo, numa análise da evolução da Escala de Inteligência de Wechsler para Adultos – WAIS, 

baseada na comparação dos conteúdos dos manuais das três edições (1955, 1981 e 1997a,b) (Afonso, 

2004a), conclui-se que ainda que a conceptualização subjacente à escala se torne progressivamente 

mais explícita, e fundamentada em revisões de literatura mais amplas que permitem caracterizar com 

maior objectividade a natureza do construto e delimitar de forma mais rigorosa a sua relação com 

outros construtos, a escala mantém ainda hoje a fidelidade ao conceito global de inteligência do seu 

autor e não incorporou de modo sistemático os contributos decorrentes da investigação noutras áreas 

da psicologia. De facto, a tentativa de ampliação da gama de funcionamento cognitivo abrangida, pela 

adição de novos subtestes, por exemplo, e a inclusão de novas variáveis com designações oriundas da 

Psicologia Cognitiva (como “memória de trabalho” ou “velocidade de processamento”), não é 

explicitamente equacionada no quadro de uma concepção de inteligência actualizada, nem sequer é 

justificada no âmbito de algum modelo teórico de organização ou de funcionamento cognitivo, o que 



CAPÍTULO 3. D. Wechsler e R. Sternberg: Conceitos e Teorias da Inteligência 

 161 

obriga os autores que se debruçam sobre a interpretação de resultados da WAIS-III (por exemplo, 

Kaufman & Lichtenberger, 1999; Grégoire, 2004) a esclarecer, eles próprios, essas ligações 

conceptuais. Ao contrário, no plano metodológico a evolução deu-se no sentido de progressiva 

actualização e aperfeiçoamento pela introdução de novos procedimentos e técnicas de análise de 

dados, cuidadosamente descritas e justificadas, e pelo esforço evidente de ampliação e 

aprofundamento do estudo metrológico da escala.  

O enorme investimento de Wechsler (e seus sucessores) no aperfeiçoamento das técnicas de 

medida da inteligência e dos procedimentos de estudo metrológico legitima desde logo que se tome a 

sua obra como representativa sobretudo do paradigma diferencial. Mas a estas acrescentam-se outras 

facetas que mais acentuam o enquadramento diferencial do seu contributo, em particular as posições 

críticas que assumiu em relação às técnicas de avaliação da inteligência adulta do seu tempo, as quais 

constituíram pilar fundamental das suas propostas de inovação metodológica (Marques, 1969). Os 

testes de inteligência em utilização nas décadas de 20 e 303 apresentavam, de acordo com Wechsler 

(1944) (ver também Marques, 1969) importantes limitações: 

o Estandardização baseada em número insuficiente de casos e/ou em amostra não 

representativa da população a que se dirige o teste (em particular, utilização em 

adultos de testes estandardizados em amostras de crianças, utilização na 

população geral de normas obtidas em grupos sociais específicos) (Wechsler, 

1944, pp.13-16; pp.44-45); 

o Conteúdos pouco adequados ao exame do funcionamento cognitivo dos adultos, 

pouco estimulantes ou mesmo desmotivantes, em consequência de terem sido 

inicialmente concebidos para crianças e posteriormente adaptados aos adultos 

através da inclusão de itens de nível de dificuldade superior (Wechsler, 1944, pp. 

16-17); 

o Em complemento à critica anterior, inclusão de tarefas ou conteúdos num teste que 

podem ser adequados para a medida da inteligência nuns níveis etários e não 

noutros: a simples “complexificação” de uma tarefa pode aumentar o nível de 

dificuldade sem manter o nível de discriminação; por outras palavras, a partir de 

determinado ponto de dificuldade, cada teste deixa de constituir uma medida 

eficiente da aptidão que se propõe avaliar, seja porque factores exteriores a essa 

capacidade se tornam influentes na resolução da tarefa, seja porque a curva da 

                                                
3 Wechsler (1944, p.16) lista os seguintes: Stanford-Revision of the Binet (1916), Kuhlmann-Binet, Yerkes Point Scale, 
Pintner-Paterson Performance, Army Performance Scale e Terman-Merrill Revision of the Stanford-Binet (1937). 
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função medida tende a atingir um nível assimptótico4 (Wechsler, 1944, pp. 73-74); 

por consequência, ao conceber testes de inteligência para adultos não se pode 

simplesmente aumentar o nível de dificuldade das tarefas inicialmente concebidas 

para crianças, pelo que testes adequados para escalas por idades não o são 

necessariamente para escalas por pontos, e vice-versa (Wechsler, 1944, p.73; 

Wechsler, 1974d,f); 

o A capacidade de manipulação da linguagem constitui factor excessivamente 

determinante do sucesso, mesmo na ausência de verdadeira compreensão do 

conteúdo ou significado das palavras que integram o item (por exemplo, em itens 

de ordenação de palavras para construção de frases) (Wechsler, 1944, p. 17); 

o Excessiva ênfase colocada na velocidade, em detrimento da exactidão, de 

execução; apesar da correlação entre ambas, esta ênfase é particularmente 

desvantajosa para os adultos de idade mais avançada (Wechsler, 1944, p.18), 

sobretudo se comparados com uma norma da população geral; 

o Inadequação da medida da inteligência em adultos com recurso a escalas por 

idades e, por inerência, ao índice de Idade Mental (IM):  

� o índice IM constitui um resultado como qualquer outro, obtido através de 

um método de conveniência – arbitrário, aliás, posto que se obtém da 

multiplicação do número de tarefas correctamente resolvidas pelo número 

de meses (dois) que se convencionou valer cada tarefa5 – mas foi 

frequentemente interpretado como expressão de um nível absoluto de 

inteligência (falava-se da IM de 12 anos, por exemplo, como se a esse 

índice correspondesse uma determinada “qualidade absoluta” da aptidão 

intelectual, independente da idade cronológica) (Wechsler, 1944, p. 20); 

� a definição de diferentes níveis de inteligência a partir das capacidades 

demonstradas por crianças de diferentes grupos etários, proposta por 

Binet,  baseia-se no pressuposto de que a “aptidão intelectual” aumenta 

                                                
4 Wechsler exemplifica com a memorização de dígitos: embora altamente discriminativa nos níveis inferiores (a dificuldade 
de reproduzir até 5 dígitos em ordem directa e 3 em ordem inversa é indicativa de provável défice cognitivo) nos níveis 
superiores deixa de constituir indicador da inteligência geral (Wechsler, 1944, p.83) para passar a expressar uma aptidão 
específica (repetir 12 dígitos em ordem directa e 10 em ordem inversa seria um indicador de extraordinária memória de 
trabalho mas não necessariamente de elevada inteligência geral, como muitos casos idiots savants bem demonstram). “O 
nível elevado de uma determinada aptidão pode acrescentar relativamente pouco à eficiência do comportamento como um 
todo” (Wechsler, 1944., pp.3-4). 
5 Esta arbitrariedade é ainda mais evidente se tomarmos em consideração que, também por razões de mera conveniência, 
nalguns níveis da bateria, tomando o exemplo da Stanford-Binet de 1960, cada teste correctamente ultrapassado pode valer 
entre 1 mês (quando são 12 as tarefas correspondentes a 1 ano de IM – níveis II a V) e 6 meses (nível Adulto Superior III) 
(Terman & Merrill, 1960, p.62). 
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gradualmente com a idade; mas existe um limite natural de aplicabilidade 

da IM, a idade a partir da qual deixa de aumentar significativamente o valor 

médio atingido no teste (que à época se acreditava rondar a idade de 15 

anos), pelo que o índice IM deixa de ser adequado para expressar o nível 

de inteligência (Wechsler, 1944, pp. 19-21); mais ainda, este nível máximo 

a partir do qual o resultado médio deixa de aumentar depende do teste, ou 

seja, não é semelhante para todas as aptidões (Wechsler, 1944, p.20, 

p.22); 

� os valores de idade mental superiores à média mais elevada atingida no 

teste são obtidos, forçosamente, por extrapolação: reconhecendo-se que a 

média deixa de aumentar a partir de determinada idade cronológica, 

apenas se pode utilizar e interpretar os resultados superiores a essa média 

ou atribuindo-lhes valores de IM baseados na frequência de ocorrência 

desses resultados, ou assumindo que se houvesse níveis de IM 

superiores, o seu ritmo de aumento com a idade cronológica permaneceria 

sempre o mesmo (Wechsler, 1944, p.21); 

o Inadequação do mais divulgado índice de medida da inteligência, muito em 

especial para expressar a inteligência nos adultos: Quociente de Inteligência (QI), 

introduzido por Stern em 1912 e adoptado na Stanford-Binet de 1916: 

� a interpretação do QI (QI = IM / IC x 100) era com frequência inexacta 

devido a falha na compreensão do significado de “IC” (Idade Cronológica) 

(a definição de IC era geralmente omissa nos manuais de psicometria da 

época, ao contrário da definição de IM): tal como a IM, a IC é um 

resultado, o resultado que se assume que um indivíduo de determinada 

idade obteria se o seu nível de aptidão correspondesse exactamente ao 

nível médio de aptidão dos indivíduos da sua idade cronológica; decorre 

que o QI apenas pode ser interpretado como um índice relativo, resultante 

da comparação de dois resultados, um obtido e outro esperado, nunca 

como expressão de um nível absoluto de aptidão mental (Wechsler, 1944, 

pp.23-24);  

� a fórmula clássica de obtenção do QI assenta no pressuposto de que existe 

uma relação linear entre IM e IC, mas essa relação é, na realidade, 

logaritmica (Wechsler, 1944, p.28): o traçado de um gráfico baseado nos 

resultados brutos obtidos em cada idade resulta na curva típica dos 
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fenómenos de crescimento, com um aumento acentuado durante a 

infância e uma desaceleração, traduzida na estabilização da curva, a partir 

de cerca dos 12 anos (Wechsler, 1944, pp.22-23); se o numerador da 

fórmula (IM) cresce mais lentamente do que o denominador (IC), o QI terá 

tendência a declinar com a idade, o que é fácil demonstrar: por exemplo, 

um mesmo QI (125) pode corresponder a diferentes graus de 

desenvolvimento em diferentes idades (IM=10 aos 8 anos ou IM=15 aos 

12 anos, 2 anos de avanço no primeiro caso, 3 anos no segundo; um 

avanço de 2 anos aos 12 anos representaria, no exemplo, um QI de 

apenas 117); este problema de progressivo declínio do QI põe-se de forma 

particularmente premente nos indivíduos com deficiência mental em que o 

desenvolvimento intelectual é mais lento e, por consequência, o aumento 

da IM ao longo da idade menos acentuado; 

� a constância do QI, ou seja, a ideia de que o QI é independente da idade 

em que é obtido e caracteriza o nível de inteligência de um indivíduo de 

forma permanente, interpretação quase universal na época de Wechsler, 

muito por influência de Henry Goddard (1866-1957) e das suas convicções 

inatistas (Mattarazzo, 1972), e que constituía o pressuposto em que se 

baseava a tradicional classificação da inteligência ou, mais exactamente, 

da deficiência mental, é assim francamente questionada, posto que existe 

variação ao longo das idades nos parâmetros das distribuições de 

resultados: a média dos QI em níveis cronológicos sucessivos não é 

sempre 100, como se esperaria no caso de associação linear entre IM e 

IC, e a dispersão dos resultados é também variável de idade para idade, o 

que sublinha ainda mais a dependência do QI em relação à idade em que 

é obtido; 

� a aplicação da fórmula do QI clássico à medida da inteligência dos adultos 

apresenta ainda limitações mais graves, em consequência da adopção de 

uma idade fixa (entre 14 e 18 anos, consoante os testes) como 

denominador da fórmula (IC) (Mattarazzo, 1972): esta convenção não é 

coerente com o próprio conceito de QI (concebido como a comparação do 

resultado de um indivíduo no teste com o nível médio dos indivíduos da 

sua idade) e mais representa uma medida da eficiência do indivíduo 

quando comparado com um padrão fixo, máximo, de desempenho (um 
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“quociente de eficiência”, nas palavras de Wechsler) (Mattarazzo, 1972, 

p.30, p.46); mas acresce que esta convenção se baseia também num 

pressuposto que Wechsler veio a questionar, com base nos seus estudos 

empíricos, o de que a partir de cerca dos 15 anos a curva de 

desenvolvimento estabiliza numa linha paralela à das abcissas (à da idade 

cronológica) por ser atingido o nível médio máximo e definitivo do 

desenvolvimento da inteligência: pelo contrário, Wechsler descreve uma 

tendência de declínio da curva, muito em particular a partir dos 35 anos 

(Mattarazzo, 1972, p.31), que inviabiliza qualquer cálculo do QI por 

comparação com um padrão etário fixo (uma tal prática seria 

particularmente injusta nos níveis etários mais avançados) (ver adiante, p. 

169-170). 

A inventariação das críticas de Wechsler aos métodos diferenciais de avaliação da inteligência 

da sua época tem aqui o propósito de realçar a sua extraordinária sensibilidade a questões 

metodológicas, muito em especial aos problemas levantados pela medição da inteligência no adulto. 

Esta posição crítica determinou a natureza essencialmente diferencial das propostas de inovação que, 

de forma muito expressiva, colocam a obra de Wechsler no paradigma diferencial (metáfora geográfica) 

de investigação. Em primeiro lugar, Wechsler (1944, p. 34, p.45) propõe para o QI uma definição 

estatística, assumidamente convencional6: resultado que expressa a posição relativa do nível de 

desempenho de um indivíduo no teste quando comparado com um grupo de referência a que pertence. 

Decorre que o QI não corresponde a um nível absoluto de inteligência e muitas das objecções ao seu 

uso e interpretação resultam, regra geral, de um entendimento distorcido do seu significado. Como 

Wechsler salienta, “não se pode concordar em definir a inteligência em termos de posição relativa e de 

seguida desrespeitar as regras que governaram essa forma de classificação” (Wechsler, 1944, p.45). 

Em rigor, um requisito fundamental para que o QI pudesse ser interpretado como nível absoluto de 

inteligência seria expressar-se numa escala de medida com ponto zero absoluto (uma escala de razão 

ou proporcional7) em que “zero” significa “total ausência do atributo medido”, neste caso, de 

inteligência. Wechsler propôs-se, numa fase inicial, identificar um ponto zero para a inteligência – 

sugeriu que pudesse situar-se cerca de 5 desvios-padrão abaixo da média – e tentou construir a sua 

escala de medida da inteligência a partir desse ponto, como escala proporcional, mas essa tentativa 

                                                
6 Note-se que a definição estatística de inteligência foi na realidade introduzida por Galton para classificar o “génio” e 
identificar “pessoas eminentes”: “génio” seria um indivíduo que em relação a qualquer aptidão avaliada atingisse a posição 
de um num milhão; “eminente” seria o indivíduo que atingisse a posição de um em quatro mil (Matarazzo, 1972, pp.43-44). 
7 Remete-se aqui para a classificação dos níveis ou escalas de medida sugerida por Stevens (1906-1973), no artigo 
publicado em 1946 na revista Science: escalas nominais, ordinais, de intervalos e proporcionais. 
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revelou-se infrutífera por apresentar limitações importantes8. Em consequência, a escala de medida da 

inteligência deixou de utilizar como ponto de referência o valor zero absoluto, e assumiu-se como 

escala de intervalos construída tomando por referência o valor médio: “o ponto central do grupo dos 

50% médios, uma amplitude que numa curva Normal [Laplace-Gauss] de probabilidade é definida pelo 

intervalo entre -1 EP (erro provável) e +1 EP em relação à média” (Wechsler, 1944, p.34). Fazendo 

corresponder o ponto médio a 100 e convencionando o valor 90 para corresponder a -1EP (o ponto 

abaixo do qual um resultado seria “inferior à média”, porque inferior ao “grupo médio”) estava 

estabelecida a escala em que se expressam os QI, com média 100 e desvio padrão 15, e a natureza 

puramente relativa do “QI de desvio”, que se interpreta como desvio em relação à média da população 

em unidades de desvio-padrão9.  

A adopção deste índice de medida, que reporta qualquer resultado a uma distribuição de 

resultados obtida numa amostra, implicou um cuidado muito maior do que o que era prática corrente 

até então na obtenção de normas das populações a que se destinava cada teste. Este cuidado está 

patente nos próprios manuais dos testes de Wechsler, e desde as suas primeiras edições, onde um 

capítulo é sempre dedicado à descrição pormenorizada da amostra de estandardização, uma das 

razões por que os manuais destes testes podem ser considerados modelares. Mas a atenção às 

questões de estandardização das provas é também evidente nas obras que publica, onde dedica 

extensos capítulos à caracterização da amostra de aferição da Wechsler-Bellevue, ou mais tarde da 

WAIS, e à apresentação dos resultados dos respectivos estudo de estandardização (Wechsler, 1944; 

ver Mattarazzo, 1972). Wechsler revela uma enorme sensibilidade à importância da representatividade 

amostral e ao perigo de se utilizarem amostras de populações seleccionadas, na avaliação de 

indivíduos da população geral. Em ligação com esta questão, Wechsler de novo assinala a natureza 

diferencial, comparativa, relativa da noção de QI: “a grande vantagem de utilizar o QI como base para a 

classificação é que ele permite não perder de vista o facto de que todas as medidas da inteligência são 

necessariamente relativas” (Wechsler, 1944, p.46). 

A importância de sublinhar o carácter relativo do índice de medida proposto por Wechsler está 

em que ilustra uma tendência pragmatista da época, a que de algum ponto de vista Wechsler escapou, 

pela atenção que deu à definição conceptual e não apenas estatística da inteligência, mas em que 

acaba por de certo modo ceder, ao enaltecer repetidamente o carácter relativo do seu índice de 

medida. A definição relativa, meramente estatística e descritiva, do QI acaba por relegar para segundo 

                                                
8 Às limitações apontadas por Wechsler (1944, p.33), pensa-se que pode ser acrescentada a de que seria sempre 
questionável se o nível zero de inteligência, entendida como adaptação, por definição não é incompatível com a própria 
manutenção da vida. 
9 Este procedimento deixa desde logo definido qualquer outro valor de QI, incluindo até o ponto zero convencional de 
inteligência, que se situaria aproximadamente a menos 6.7 desvios-padrão da média. 
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plano a delimitação conceptual do que está a ser medido. Muitos autores depois de Wechsler terão 

adoptado o QI, ou outros tipos de resultados semelhantes (resultados T, resultados normalizados, etc.) 

pela conveniência de utilizar convenções descritivas para expressar os resultados nos seus testes, em 

alguma medida dispensando-se de esclarecer, de forma completa e rigorosa, o que é afinal medido 

pelo teste. Bastaria dizer que “neste teste o resultado do sujeito se situou neste ponto da distribuição 

de resultados da população”, o que era exacto, descritivo e suficiente para muitos propósitos práticos 

de utilização dos testes. Acresce que à época (Afonso, 1987b, 1997, 2002a, 2005b) a ênfase colocada 

na utilização dos testes para efeitos de diagnóstico e de predição tornava sobretudo pertinente a 

averiguação da validade das medidas através de métodos de estimação empírica, baseados na 

correlação com critérios externos – a chamada “validade relativa a um critério”, formalmente 

identificada na publicação da A.P.A. (1966), Standards for Educational and Psychological Tests and 

Manuals. Mas é exactamente nesta publicação, (APA, 1954) que surge pela primeira vez uma outra 

categoria de estudos de validade, designados de validade de construção ou de construto, ocupada da 

fundamentação conceptual das medidas (Afonso, 1987b), cuja importância não parou de crescer ao 

longo da segunda metade do século XX, desaparecendo como categoria de validade na última edição 

da publicação (AERA, APA, NCME, 1999) por ser reconhecido que todo o estudo de validação é 

sempre um estudo de validade de construto. Remeter uma medida para um quadro conceptual não 

implica a negação do seu carácter inevitavelmente relativo; mas a acentuação deste carácter relativo 

apresenta o perigo de sobrevalorizar as questões de rigor pragmático (precisão) em detrimento das 

questões de significado teórico (validade) das medidas10. 

A ênfase que Wechsler põe no carácter necessariamente relativo de qualquer índice de medida 

da inteligência pode explicar em parte a sua ligação privilegiada ao paradigma diferencial: muitas das 

suas propostas teóricas, que adiante serão tratadas, consistem mais em “intuições” de um clínico, 

interessantes, pertinentes e que em larga medida vieram a ser confirmadas pela investigação 

subsequente, mas que não se basearam em trabalho empírico, no quadro dos paradigmas de 

investigação da inteligência contemporâneos do autor. É sem dúvida de louvar o esforço persistente de 

reflexão teórica empreendido por Wechsler, bem evidente por exemplo na colectânea editada por A.J. 

Edwards em 1974 (Wechsler, 1974h), que inclui textos publicados por Wechsler desde 1917, numa 

época dominada por uma desconfiança de princípio em relação a qualquer forma de racionalização não 

decorrente de observação empírica (Overton, 1984). Mas não deixa de ser oportuno observar que de 

entre as propostas teóricas que avança, relativas à inteligência, apenas uma em particular – o 

                                                
10 Talvez essa seja uma possível explicação para o tratamento alargado que, nos primeiros manuais das escalas de 
Wechsler, é concedido à precisão, um tópico específico no texto, comparativamente ao tratamento não sistemático e 
incipiente das evidências de validade, não organizadas sequer como tópico isolado do texto (Afonso, 2004a; cf. por 
exemplo, Wechsler, 1955).  
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desenvolvimento da inteligência na idade adulta – tenha obtido fundamento extensivo a partir da sua 

própria investigação empírica.  

E porquê? Arriscaria responder: pelo carácter diferencial do problema.  

A metodologia transversal adoptada por Wechsler descrevia o desenvolvimento da inteligência 

a partir da comparação dos resultados médios obtidos em amostras de diferentes níveis etários (as 

sub-amostras da amostra de estandardização da Wechsler-Bellevue) (Wechsler, 1944, p.56) e mais 

tarde da WAIS (Wechsler, 1974f), na senda dos estudos comparativos que alguns anos antes haviam 

demonstrado decréscimo consistente dos resultados médios com a idade no teste Army Alfa 

(Matarazzo, 1972). Por esta época, começavam já a emergir investigações do desenvolvimento 

cognitivo enquadradas pelo paradigma psicogenético (metáfora epistemológica), que trata o 

desenvolvimento como fenómeno individual e temporal apelando a metodologias como o estudo de 

casos ou a investigação longitudinal. A opção metodológica de Wechsler é, por isso, bem ilustrativa da 

sua aproximação ao paradigma diferencial, mais ainda se admitirmos o quanto se esperaria que 

reconhecesse, pela sua formação, prática e sensibilidade clínicas, a pertinência do método (“clínico”) e 

das propostas teóricas de Piaget para o estudo do desenvolvimento cognitivo11. 

Esta opção é ainda mais surpreendente ao reconhecer-se que a questão do desenvolvimento 

da inteligência durante a idade adulta constituiu uma noção emblemática em Wechsler. Enquanto 

muitos psicólogos discutiam ainda qual a idade em que o desenvolvimento mental pára, Wechsler 

afirmava que ele não pára, continua em ritmo progressivamente mais lento até ao final da adolescência 

e inicia um ligeiro declínio cerca de uma década mais tarde, dependente do declínio de umas aptidões 

mais do que de outras (Wechsler, 1944; 1974c,e,f). Ainda que se possa contestar a metodologia 

transversal utilizada para descrever um fenómeno temporal como o desenvolvimento, e o pressuposto 

implícito de que os diversos grupos etários diferem entre si apenas quanto à idade, há que assinalar 

que a identificação de uma curva de desenvolvimento comportando declínio – e sobretudo a verificação 

de que determinadas aptidões, como o raciocínio abstracto (“aptidões fluidas” na acepção de R. 

Cattell), tendem a declinar de forma mais acentuada do que outras, como a informação geral (“aptidões 

cristalizadas” na acepção de R.Cattell) (Wechsler, 1944., p.59) – veio a ter pelo menos duas 

implicações importantes para a medida da inteligência no adulto: a primeira, a derivação de normas 

comportando declínio, que permitem tratar os resultados da mesma maneira em todos os níveis etários 

(desde a infância à idade avançada) comparando sempre o indivíduo com os seus pares; a segunda, a 

                                                
11 É justo que se assinale que a obra de Piaget só se tornou conhecida nos Estados Unidos nos anos 60, quando foi 
traduzida para inglês e divulgada através dos trabalhos de J. Hunt (1906-1991) (Matarazzo, 1972). Contudo, é de presumir 
que Wechsler lhe tivesse acesso mais cedo, por dominar a língua francesa e ter ligação à psicologia francófona (recorde-se 
que no início da sua carreira permanecera em França por dois anos a trabalhar em laboratórios de psicologia). Aliás, 
chegou a publicar em francês, e não raramente os seus escritos incluem palavras ou expressões da língua francesa (ver 
Wechsler, 1974h). 
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proposta do “Quociente de Deterioração Mental”, um índice baseado na comparação dos desempenhos 

em testes que declinam e que não declinam com a idade e que pretendia detectar “qualquer diminuição 

significativa das aptidões intelectuais […], em consequência de lesão cerebral ou de doença mental 

prolongada, em qualquer idade” (Wechsler, 1944, p.54; pp. 54-69). 

Wechsler entende o desenvolvimento da inteligência como a manifestação a nível mental de 

um “fenómeno universal de senescência” (Wechsler, 1944, p.59, p.61), pelo que reserva o termo 

“deterioração mental” para qualquer perda de aptidão significativamente maior do que a decorrente 

apenas do processo normal de envelhecimento. A idade em que é atingido o nível médio máximo varia 

muito de aptidão para aptidão mas em geral ocorre antes dos 30 anos, em muitos casos logo no início 

da década dos 20 anos. Uma vez iniciado, prossegue continuamente, entre os 30 e os 60 anos de 

forma discreta e aproximadamente linear e a partir dos 60 de forma mais acentuada. Embora nem os 

estudos longitudinais, nem alguns estudos transversais com controlo de variáveis potencialmente 

enviesantes das amostras etárias (como o nível educacional), tenham confirmado a tendência geral 

para o declínio ao longo da idade adulta, antes revelando tendência para a manutenção ou até 

aumento de algumas aptidões com a idade (Matarazzo, 1972; Schaie, 1983 citado em Kaufmann & 

Lichtenberger, 1999), alguns autores (Horn e colaboradores, 1989 citado em Kaufmann & 

Lichtenberger, 1999, pp.187-200) insistem na manutenção do nível das aptidões cristalizadas 

(“escolásticas”) ao longo do desenvolvimento, por contraste com as aptidões fluidas (“de resolução de 

problemas”) que declinam a partir do final da adolescência, um padrão que parece ter emergido 

também nos estudos mais recentes com a escala de inteligência de Wechsler para adultos. 

A ligação do declínio da curva de desenvolvimento da inteligência ao “fenómeno universal de 

senescência” aproxima o trabalho de Wechsler ao paradigma biológico ou neuropsicológico. Nas suas 

palavras: “qualquer definição prática de inteligência tem que ser fundamentalmente biológica, no 

sentido mais amplo do termo” (Wechsler, 1944, p.11). Wechsler estabelece, por isso, ligação explícita 

entre a curva de desenvolvimento da inteligência e a curva de “capacidade vital” (pulmonar) concluindo 

que as aptidões intelectuais mostram maior declínio com a idade do que as aptidões físicas (Wechsler, 

1944, p.56); ao mesmo tempo, estabelece ligação entre a curva de desenvolvimento mental e a que 

representa a evolução do peso do cérebro humano com a idade. “Assumindo que [grandes mudanças 

tais como alterações de peso do cérebro podem também afectar a sua função], podemos esperar que 

as mudanças no peso do cérebro mostrem alguma concomitância com alterações na aptidão intelectual 

geral – um facto que procuramos demonstrar pela análise de ambas em relação ao factor idade” 

(Wechsler, 1944, p.59). O paralelismo que se evidencia nesta última comparação não é para Wechsler 

produto do acaso ou de algum tipo de artefacto; pelo contrário, é salientado como muito mais claro do 

que qualquer outro paralelismo entre curvas relativas a traços físicos e mentais, ou entre curvas de 



PARTE 1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 170 

desenvolvimento de diferentes aptidões mentais. Mais uma vez, Wechsler adopta uma metodologia 

comparativa bem ilustrativa do paradigma diferencial; não se pode, contudo, deixar de assinalar que 

esta associação constitui tão só uma hipótese a requerer confirmação neuropsicológica. O mesmo se 

pode dizer de uma outra hipótese de acordo com a qual a inteligência não tem localização cerebral 

específica dependendo do funcionamento conjunto do cérebro, esta baseada na observação de que 

diferentes lesões cerebrais parecem determinar disfunções semelhantes, sugerindo a natureza 

generalizada do processo de deterioração: “o cérebro funciona como todo e a lesão num local 

específico afecta o seu funcionamento conjunto” (Wechsler, 1944, p. 68). De facto, disfunções limitadas 

(sensoriais, motoras, perceptivas) parecem associar-se em geral a lesão de áreas cerebrais 

circunscritas, enquanto o défice intelectual geral não se associa a nenhum locus particular e envolve 

geralmente áreas corticais muito mais extensas. Convém que se acrescente que o entendimento 

biológico da inteligência, “no sentido mais amplo do termo” significa em Wechsler não o reducionismo 

da inteligência aos fenómenos neurofisiológicos de que depende mas, em vez disso, a concepção da 

inteligência como adaptação, num sentido que lembra Piaget. A diferença está em que Wechsler 

entende esta adaptação essencialmente como produto, e Piaget como processo. 

Como se viu, as temáticas do desenvolvimento cognitivo e do fundamento neuropsicológico da 

inteligência, características dos paradigmas psicogenético e neuropsicológico, respectivamente, são 

tratadas por Wechsler no quadro do paradigma diferencial. Que dizer da aproximação de Wechsler ao 

paradigma informacional / metáfora computacional? É praticamente omissa, o que não surpreende, se 

recordarmos a natureza holística do conceito de inteligência que propõe. Os processos mentais 

envolvidos na resolução dos itens dos testes de inteligência não são uma temática que ocupe ou 

sequer preocupe Wechsler12, posto que define a inteligência como configuração, como agregado, como 

produto de um funcionamento conjunto, como função global emergente de múltiplos factores, cognitivos 

e não cognitivos (ver adiante p.183) (Wechsler, 1944; Matarazzo, 1972). A noção de inteligência de 

Wechsler situa-se sem dúvida num nível de observação e explicação (Reuchlin, 1999/2002) 

excessivamente lato para que os processos moleculares pudessem estabelecer-se como objecto de 

estudo. Mais, Wechsler chama a atenção para certa ambivalência das aptidões humanas: ao mesmo 

tempo que são específicas, no sentido em que a avaliação de um indivíduo depende em grau 

considerável do tipo de conteúdo do teste utilizado, são interdependentes, o que possibilita predizer, 

com elevado grau de exactidão, o nível de um indivíduo numa aptidão a partir do seu nível noutras 

                                                
12 “Um dos grandes contributos de Binet foi o seu pressuposto intuitivo de que na selecção dos testes é relativamente 
indiferente o tipo de tarefas escolhidas, desde que de alguma forma elas constituam medidas da inteligência geral da 
criança.” (Wechsler, 1944, p.6). 
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aptidões13 (Wechsler, 1944, p.5). Neste sentido, não é particularmente importante definir quais as 

aptidões (ou menos ainda quais os processos mentais) que devem ser contemplados pelos itens de um 

teste de inteligência, já que, de uma maneira ou de outra, o que resulta de uma avaliação não é um 

somatório de aptidões mas uma configuração, relativamente independente do conteúdo da situação de 

observação em que emerge (Wechsler, 1944, pp.4-5). A inteligência não sendo um agregado de 

aptidões só pode, contudo, ser medida através delas; mas esta medida requer que não se perca de 

vista que as diversas aptidões constituem manifestações de uma mesma inteligência global e que é 

esta o objecto privilegiado da avaliação14. “Vejo a inteligência como um efeito e não como uma causa, 

isto é, como o produto de aptidões em interacção” (Wechsler, 1958 citado em Matarazzo, 1972, p.74, 

sublinhado do autor).  

Mas outro aspecto terá concorrido para a relativa indiferença de Wechsler quanto aos 

processos envolvidos na resolução dos seus testes: a analogia que faz entre a inteligência e a 

electricidade, ambas consistindo em energia cuja natureza não é completamente conhecida mas cujos 

efeitos são observáveis e mensuráveis. “[Tal como a electricidade], conhecemos a inteligência através 

do que nos permite fazer, […através dos seus] produtos mentais” (Wechsler, 1944, p.4, sublinhado do 

autor). Esta definição da inteligência a partir dos seus produtos, coerente com a noção, que vinha já de 

Binet, da “inteligência como atributo do comportamento, não como atributo da pessoa” (Matarazzo, 

1972, p.65) – “a inteligência é um aspecto do comportamento; liga-se sobretudo à adequação, 

eficiência e valor do que os seres humanos fazem ou pretendem fazer” (Wechsler, 1975,p.135) – é em 

parte reveladora da influência do Zeitgeist behaviorista da primeira metade do século XX na avaliação 

diferencial da inteligência, mesmo tendo o domínio diferencial evoluído ao abrigo dos excessos da 

perspectiva comportamental, ao centrar-se nos aspectos molares do comportamento. Desta influência 

decorreu, por várias décadas, a concentração da avaliação diferencial da inteligência nos produtos – 

nas manifestações observáveis – mais do que nos processos – inferidos e, por isso, tidos como 

mentalistas. Com a emergência da perspectiva cognitivista, a ênfase inverte-se; e é precisamente desta 

inversão que nasce o paradigma infomacional, ou metáfora computacional, de investigação da 

inteligência humana.  

                                                
13 Nos primórdios da investigação factorial, este mesmo carácter ambivalente conduziu Spearman e Thorndike a conclusões 
essencialmente opostas, perante os mesmos dados (Matarazzo, 1972), o primeiro sobrevalorizando o que há de comum 
entre os testes de aptidões, o segundo sobrevalorizando o que os distingue. 
14 Algumas publicações que tratam da interpretação dos resultados nas escalas de Wechsler (por exemplo, quanto à WAIS-
III, Kaufmann & Lichtenberger, 1999; Grégoire, 2004) identificam, no nível mais específico da análise, as “funções” 
implicadas em cada subteste. Este procedimento, à partida, é contrário aos propósitos originais do autor, já que Wechsler 
(1975, p.137) distingue as “tarefas usadas para medir aptidões” da utilização das mesmas tarefas “como medidas da 
inteligência”. Ao recorrer a essas listas de funções, é por isso imperativo que não se perca de vista que o nível de 
observação e explicação em que se situa tal interpretação se torna consideravelmente mais específico do que aquele para 
cuja medida as escalas de Wechsler foram concebidas.  
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Deste mesmo acento nos produtos, mais do que nos processos, decorre uma outra vertente 

das ideias de Wechsler: a noção de que a inteligência depende do contexto, não se limitando a definir-

se pelos aspectos do mundo interno do indivíduo, noção que proporciona ainda a aproximação do autor 

à metáfora antropológica. Atente-se em duas passagens muito claras dos seus textos: 

o “[…] a entidade ou quantidade que conseguimos medir com os testes de inteligência 

não é uma quantidade simples. Não é certamente algo que possa ser expresso por um 

único factor isolado, como “g”, seja ele definido em termos mais gerais como energia 

mental, como capacidade para a edução de relações, ou meramente como factor 

intelectivo. A inteligência é tudo isto mas mais ainda. É a capacidade para utilizar esta 

energia ou para aplicar esta capacidade em situações contextuais, – situações que têm 

conteúdo e propósito, bem como forma e significado.” (Wechsler, 1944, p.11) 

o “O que medimos com os testes não é o que os testes medem – não é informação, nem 

percepção espacial, nem capacidade de raciocínio. Estes são apenas meios para 

atingir um fim. O que os testes de inteligência medem, o que esperamos que meçam, é 

algo muito mais importante: a capacidade de um indivíduo para compreender o mundo 

que o rodeia e os recursos de que dispõe para lidar com os seus desafios.” (Wechsler, 

1975, p.139) 

Esta sensibilidade de Wechsler aos aspectos contextuais da inteligência é especialmente 

notável na sua época, não só porque situa a inteligência num nível de observação e reflexão bem mais 

amplo do que aquele em que então se desenvolvia a investigação factorial (e, mais ainda, a 

investigação experimental) como ainda porque chama a atenção para algumas importantes implicações 

para a medida da inteligência, designadamente a necessidade de derivação de normas separadas para 

diferentes grupos sociais. Esta questão, que na época levantou enorme celeuma pelo receio de 

conduzir a práticas discriminatórias, sugere ao autor (1944, pp.44-45; 1975) algumas considerações 

particularmente expressivas da sua aceitação da perspectiva contextualista. Sempre que se revela 

empiricamente a influência de uma variável sobre os resultados de um teste, como no caso do estatuto 

social sobre a inteligência, é absolutamente inapropriado utilizar normas de um grupo na avaliação de 

indivíduos provenientes de outros grupos, distintos daquele quanto à variável em causa; ao fazê-lo, os 

termos “médio”, “inferior” ou “superior” perdem totalmente o sentido. Decorre daqui que normas obtidas 

num país, ou numa cultura determinada, não se aplicam necessariamente a outros países, ou a outras 

culturas, o que Wechsler exemplifica: “[…] normas obtidas na população inglesa não podem ser 

utilizadas para classificar os nativos das ilhas Fidji”. E acrescenta em sugestiva nota de rodapé:  

o “Poder-se-ia argumentar que esta limitação se aplica apenas aos nativos de Fidji que 

habitam nas ilhas Fidji, mas não se aplica a um nativo de Fidji em Londres. Aqui ele 
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terá de fazer equivaler o seu intelecto ao do inglês médio e, por consequência, pode 

legitimamente ser testado pelos mesmos testes que usamos com qualquer londrino. 

Este argumento será válido se por inteligência entendemos inteligência tal como o 

inglês a concebe. Mas é bem provável que o nativo de Fidji discorde desta definição. 

Como cientistas, temos pelo menos o dever de lhe conceder a oportunidade de propor 

a sua própria definição. É bem possível que um inglês examinado com um teste das 

ilhas Fidji também não se saísse muito bem.”  

Mais do que a inadequação de normas culturalmente desajustadas, é a questão da própria 

natureza cultural de qualquer definição de inteligência que é aqui realçada: a noção de que a avaliação 

da inteligência é inevitavelmente condicionada pelos critérios valorativos de um lugar e de uma época, 

critérios que não são nem universais, nem eternos, constitui um dos atributos da inteligência para 

Wechsler (1975), o que é bem ilustrativo, uma vez mais, do carácter relativo do construto, e que, de 

certa maneira, o aproxima do “relativismo cultural radical”. Mas seria sem dúvida muito exagerado 

identificar o contributo de Wechsler com a metáfora antropológica. O que transparece nas suas 

posições é, tão só, uma articulação muito clara da noção de inteligência com o contexto.  

Ao reportar a concepção de Wechsler aos “Loci da inteligência humana” (Sternberg, 1986a, 

1990) (ver p.32) não podemos deixar por isso de reconhecer a ligação quer ao mundo interno do 

sujeito, sobretudo aos níveis molar e comportamental, quer ao mundo externo, nível cultural/social 

global. A noção de que a inteligência é produto da interacção entre mundo interno e mundo externo 

está também presente na sua concepção, mais de forma implícita do que explícita, mas a ênfase na 

definição de inteligência como produto, mais do que processo, obriga a reconhecer os contornos do 

conceito “clássico” de interacção (“aditiva”, aliada a uma “causalidade linear”) (ver p.152). O que 

conduz a questionar o estatuto epistemológico do trabalho de Wechsler reportando-o às visões do 

mundo de Pepper (1942, 1966) bem como às metateorias identificadas por Overton (1984, 2006), e 

ainda em articulação com os níveis de observação e explicação de Reuchlin (1999/2002).  

 

3.1.2. Estatuto Epistemológico da Obra de Wechsler  

Arriscaria afirmar que a principal razão por que as propostas de Wechsler resistiram à prova do 

tempo e à enorme evolução do conhecimento na ciência psicológica durante mais de seis décadas, 

muito em particular no domínio da cognição humana15, terá sido o nível holista em que situou o 

                                                
15 Assinale-se que a mais antiga obra de Wechsler que tem vindo a ser citada (1944), The Measurement of Adult 
Intelligence, foi editada pela primeira vez em 1939, no mesmo ano em que foi publicada a primeira escala de inteligência, a 
Wechsler-Bellevue I. A maioria da investigação factorial no domínio cognitivo, sobretudo o emergir de modelos hierárquicos, 
praticamente toda a obra de Piaget e a chamada “revolução cognitiva” foram marcos significativos da investigação da 
cognição humana, todos posteriores a esta exposição das suas ideias. 
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conceito de inteligência, sem contudo deixar de lhe reconhecer complexidade, decorrente da 

multiplicidade de factores que a afectam e da configuração, única em cada indivíduo, dos elementos 

que a constituem. Esta natureza estrutural (na acepção de Reuchlin, 1999/2002) do conceito de 

inteligência em Wechsler permite-lhe ao mesmo tempo contemplar diferentes níveis de observação e 

explicação e postular relações complexas entre esses níveis, o que é compatível com a visão 

sistémica, com o “pensamento complexo” e com a “metateoria relacional”, tendências que têm vindo a 

afirmar-se progressivamente na ciência psicológica actual. Enquanto perspectiva estrutural da 

inteligência, a sua concepção sugere a integração de contributos provenientes de distintos domínios, 

algo que, como se viu, o próprio autor esboçou em relação a alguns dos paradigmas ou metáforas de 

investigação da inteligência; além disso, abre a possibilidade de aplicação de metodologias estruturais, 

sendo heurística do ponto de vista da articulação com outras concepções ou modelos teóricos da 

inteligência humana. Torna-se por isso pertinente explorar o construto de inteligência de Wechsler no 

quadro de uma perspectiva estrutural. 

É justo que se parta do nível mais geral para o mais particular da estrutura conceptual que 

propõe. Justo em primeiro lugar porque Wechsler apresenta um conceito de inteligência global, que em 

muito ultrapassa uma mera adição de elementos constituintes, pelo que iniciar esta explanação pelos 

elementos deturparia gravemente a própria natureza do construto; justo também porque o seu conceito 

é bem ilustrativo da forma como a perspectiva estrutural se situa fora do campo de forças gerado entre 

as posições elementarista e holista. De facto, as opções teóricas de Wechsler não se fazem nem no 

sentido de adoptar as teorias de natureza elementarista vigentes nos Estados Unidos dos anos 30, na 

então dominante área de investigação factorial (em consequência dos aperfeiçoamentos técnicos 

introduzidos por Thurstone e do decorrente isolamento de “aptidões mentais primárias”), nem no 

sentido de aceitar completamente o conceito de “inteligência geral” apresentado duas décadas antes 

por Spearman: “[…] o presente autor está longe de concordar em absoluto quer com o conceito de 

inteligência geral do Professor Spearman, quer com as suas perspectivas relativas à maneira como 

deve ser medido, embora quanto à demonstração da existência de “g” como factor comum pareça não 

haver qualquer dúvida possível. A psicometria sem ele perde o seu alicerce fundamental” (Wechsler, 

1944, pp.7-8). 

É frequente na literatura sobre a medida da inteligência a colagem de Wechsler à noção de 

“inteligência geral” de Spearman, até porque nalgumas passagens dos seus escritos reafirma a sua 

aceitação da teoria deste autor (ver, por exemplo, Wechsler, 1944, p.6). As palavras de Wechsler, 

contudo, não deixam dúvidas: o seu conceito integra mas ultrapassa “g”. Assim como integra mas 
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ultrapassa as aptidões mentais primárias16, posto que não nega a existência de aptidões e assume 

mesmo que a medida da inteligência apenas é possível através delas. Mas ao encarar a inteligência 

como o que “emerge” do funcionamento conjunto das aptidões, ultrapassando o seu simples somatório, 

desde logo configura uma estrutura em que cada nível possui propriedades não dedutíveis a partir das 

propriedades dos níveis anteriores. Não se trata meramente de uma “capacidade geral”, uma “energia 

mental” necessária para a resolução de qualquer tipo de problema, sendo por isso mais exacto 

designar o construto proposto por Wechsler como “inteligência global” do que como “inteligência geral”. 

“Inteligência global”, em primeiro lugar, porque se define num contexto que lhe dá finalidade e 

significado. Recorde-se (cf pp.172-173) que Wechsler reconhece a natureza cultural de qualquer 

conceito de inteligência; mais ainda, considera que, mesmo numa determinada cultura, nenhum teste 

pode medir todos os aspectos relevantes para a sua avaliação, uma vez que para actuar 

inteligentemente não basta ter desenvolvido um bom leque de aptidões, é também necessário saber 

utilizá-las bem para responder às situações práticas com que o indivíduo se confronta. A inteligência, 

encarada como “capacidade para utilizar esta energia [mental] ou para aplicar esta capacidade [de 

edução de relações] em situações contextuais, – situações que têm conteúdo e propósito, bem como 

forma e significado” (Wechsler, 1944, p.11) é, assim, situada num nível de observação e explicação 

elevado e remete para uma visão do mundo (Pepper, 1942) inequivocamente contextualista. Poder-se-

ia argumentar que a inteligência também entendida como adaptação e equacionada no quadro de um 

desenvolvimento, traduzido na curva de desenvolvimento médio na população, sugere um 

enquadramento organicista em Wechsler. Dois argumentos apoiam, contudo, o enquadramento de 

Wechsler na visão contextualista: o carácter dispersivo, mais do que integrativo, das suas propostas; e 

a ênfase na definição da inteligência pelos produtos mais do que pelos processos. Wechsler, 

diferentemente de Piaget, não descreve o percurso do desenvolvimento individual que conduz à 

adaptação. Também não entende a inteligência como “causa”, mas como “efeito”; identifica, sem 

contudo os inventariar ou descrever, a diversidade de factores que influenciam e definem a inteligência 

(cognitivos, não cognitivos, contextuais, experienciais); sublinha de várias formas o carácter relativo da 

noção de inteligência; apenas admite a possibilidade de a definir no quadro de um qualquer sistema de 

referência – “[…] a menos que nos seja dito qual o sistema de referência a que se reporta uma 

afirmação sobre a inteligência, a declaração de que ela existe não terá qualquer sentido. É por isso 

necessário descrever estes sistemas de referência, em termos psicológicos, e identificar as condições 

e constrangimentos que intervêm e tornam possível uma definição consistente de inteligência” 

(Wechsler, 1975, p.137). A inteligência enquanto configuração enquadrada por um sistema complexo 

                                                
16 Não na acepção mais radical das aptidões mentais primárias como factores independentes, mas na perspectiva mais 
conciliadora que Thurstone veio a assumir, como factores oblíquos. 
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que lhe dá sentido e substância não é mais do que um construto de raiz sistémica que remete, por 

inerência, para uma visão do mundo contextualista. 

 “Inteligência global”, em segundo lugar, porque exactamente não constitui um repositório de 

aptidões mas emerge da sua “configuração”. Contudo, é mais do que uma configuração de variáveis 

“puramente cognitivas”, mais do que apenas “aptidões intelectuais”, mais do que apenas capacidades, 

de aprendizagem ou de raciocínio (Wechsler, 1944; Wechsler, 1974a,g). Este argumento de Wechsler 

era à época muito oportuno pois havia alguns sectores da psicologia que consideravam que a 

inteligência deveria ser acedida da forma mais directa possível, expurgando a sua avaliação da 

influência perturbadora dos factores de ordem emocional. Acresce a este movimento a preocupação 

dos factorialistas de então com a amostragem de dimensões nos seus estudos, preocupação que cedo 

conduziu à separação da investigação factorial em dois domínios, cognitivo e não cognitivo: no primeiro 

partia-se das correlações entre testes de aptidões ou de outras medidas que se admitia directamente 

ligadas ao funcionamento cognitivo, como as classificações escolares; e no segundo, tomava-se como 

material de partida avaliações de comportamentos típicos, com escalas de avaliação ou questionários. 

Em breve se assistiu, por consequência, a uma separação no conteúdo e na natureza das variáveis 

isoladas e, por extensão, a uma visão subdividida do funcionamento psicológico, bem ilustrativa de 

uma “metateoria fragmentada” (Overton, 2006a; Overton & Ennis, 2006), que levava a crer ser 

vantajoso dispor-se de instrumentos que avaliassem separadamente, de maneira “pura”, cada 

categoria de variáveis. Todas as formas de medida cognitiva que fossem sensíveis à presença de 

ansiedade, ou à motivação, eram por isso descartadas e preconizava-se a avaliação cognitiva imune à 

influência de factores afectivos. É por isso de suma importância a introdução por Wechsler (1944, pp.9-

11; 1974a, pp.43-46; 1974g, p.38; 1975, p.136) de duas noções que se tornaram emblemáticas – 

“factores não-intelectivos” e “capacidades conativas”– ambas relativas a categorias amplas de 

variáveis, inseparáveis do funcionamento cognitivo, as “componentes não cognitivas da inteligência 

geral”17: a motivação ou vontade (will), a persistência ou perseverança, a consciência dos objectivos 

pessoais e o planeamento, a curiosidade, o sucesso na persecução dos objectivos, traços de 

personalidade, atitudes, interesses e valores pessoais são enumerados por Wechsler enquanto 

factores não-intelectivos subjacentes ao funcionamento cognitivo, conceptualmente distintos mas dele 

funcionalmente inseparáveis. Recuperada por Reuchlin na década de 90, a expressão “factores 

conativos” vem a generalizar-se sobretudo na escola francesa de psicologia diferencial e é hoje 

utilizada com frequência para designar “a orientação e controlo das condutas”, em complementaridade 

com as condutas cognitivas, que envolvem a “aquisição e o tratamento de informação“ (Reuchlin, 1997, 

                                                
17 Personality components of general intelligence (Wechsler, 1974d, p.44). 
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2001)18. Mas se estas categorias de variáveis, cujo tratamento em separado apenas subsiste nalguns 

meios académicos e de investigação, são em geral entendidas na actualidade no quadro de uma 

“metateoria relacional” (Overton, 2006a; Overton & Ennis, 2006), que as trata como pólos 

complementares que se influenciam e definem mutuamente, muito o devem a autores como Wechsler 

que se recusaram a aceitar uma visão segmentada e cumulativa do funcionamento psicológico. 

Vale a pena rever os argumentos de Wechsler em favor de uma noção de inteligência que 

abrange e integra os factores não-intelectivos. Uma linha de argumentação repousa em evidências 

provenientes da experiência clínica: um mesmo resultado nos testes de inteligência pode ser obtido por 

indivíduos com visível diferença quanto à capacidade de adaptação social; mais, com alguma 

frequência, uma estimativa inicial da inteligência modifica-se drasticamente no reteste, alguns anos 

mais tarde, ou o indivíduo revela um grau de adaptação muito diferente do que se previra com base na 

avaliação da inteligência (Matarazzo, 1972), sem que isso se deva a baixa precisão dos testes ou à 

influência de factores do meio (Wechsler, 1974g). E Wechsler (1944, p.9) interroga-se, “[…]a 

capacidade para a adaptação social não será também um sinal de inteligência?”. Alguns psicólogos da 

sua época e muitos psicólogos de hoje tenderiam a responder afirmativamente. Por exemplo, 

Thorndike identificara já, em 1920, a “inteligência social” (a par das inteligências “abstracta” ou verbal e 

“concreta” ou prática) (ver p.29) e, anos mais tarde, Guilford contemplaria no modelo da Estrutura do 

Intelecto (ver p.47) o conteúdo comportamental (a par dos conteúdos visual, auditivo, simbólico e 

figurativo) que remete para o processamento de material de natureza sócio-afectiva.  As capacidades 

para agir eficazmente em contexto de interacção social, para reconhecer, gerir e utilizar as emoções, 

para descodificar as emoções dos outros e lidar de forma eficiente nas relações inter-pessoais são 

parte integrante das mais importantes teorias da inteligência da actualidade, como se viu por exemplo a 

propósito de Gardner (inteligências inter-pessoal e intra-pessoal) (p.105), e muito em particular de 

Salovey e Mayer (inteligência emocional) (p.111-114), e como se verá a propósito de Sternberg  

(inteligência prática) (p.210), embora com ênfases diferenciadas entre os autores.  

Há que reconhecer, contudo, que os factores não-intelectivos a que Wechsler faz alusão não 

são completamente sobreponíveis aos conceitos actuais, separados cerca de seis décadas dos seus 

primeiros trabalhos. Por um lado, e embora sem os omitir, os aspectos afectivos são menos 

explicitamente identificados ou enumerados por Wechsler do que os aspectos conativos, em sentido 

estrito (motivacional); por outro lado, embora assumindo a importância dos factores afectivos e 

conativos, e a necessidade de os contemplar na interpretação dos resultados dos seus testes, 

                                                
18 Note-se que em Wechsler o termo “conativo” é reservado aos aspectos motivacionais do funcionamento psicológico 
(Wechsler, 1974d,e; 1975) e as “capacidades conativas” representam apenas uma parte dos “factores não-intelectivos”, ao 
lado dos aspectos afectivos. 
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Wechsler não chega a avançar no sentido de os avaliar com a mesma objectividade e rigor com que 

avalia os factores cognitivos da conduta. Ainda assim, avançar no sentido de lhes atribuir uma função 

determinante na adaptação às circunstâncias concretas da vida comum, e de os integrar na própria 

delimitação do conceito de inteligência, representou uma opção arrojada no sentido da ampliação do 

conceito de inteligência, num movimento que veio apenas a ganhar forma e ímpeto perto do final do 

século XX, com o emergir dos modelos sistémicos em psicologia da inteligência. 

Um segundo argumento de Wechsler em defesa da inclusão dos factores não-intelectivos na 

definição de inteligência baseia-se nos resultados apresentados em 1935 por W. Alexander: na análise 

factorial de medidas da inteligência, este autor confirma a presença do factor g de Spearman; contudo, 

depois de eliminado o peso deste factor, bem como o peso de outros que designou de “unidades 

funcionais” (como aptidão verbal e aptidão prática), dois outros factores parecem explicar as 

correlações residuais, factores que provisoriamente designa X e Z e que contemplam aspectos como o 

interesse pela tarefa, a persistência durante a sua execução e o investimento no sucesso. Apesar de 

remeterem para aspectos de temperamento ou personalidade, estes factores parecem determinantes 

do desempenho nos testes de inteligência e a experiência demonstra que a tentativa de os eliminar 

conduz a medidas pouco eficientes da inteligência geral. Pelo contrário, Wechsler (1944) afirma que se 

torna necessário não desenvolver testes imunes à influência dos factores conativos (se tal fosse 

possível) mas antes criar testes em que a presença destes factores seja clara e objectivamente 

avaliável. E embora nem sempre seja fácil medi-los ou discerni-los, devem sempre pelo menos ser 

tomados em consideração em situações concretas de avaliação. Para o autor, nenhum teste de 

inteligência mede “toda” a inteligência: apenas se pode exigir que meça “porções suficientes da 

inteligência” (Wechsler, 1944, p.11) que possibilitem o apuramento de um índice global bastante 

preciso e fiável para utilização em contextos práticos. Mas o exame intelectual de um indivíduo deve 

ultrapassar o mero resultado quantitativo e consistir no estudo integrado de um conjunto vasto de 

informação que inclui dados de anamnese (história pessoal, experiências significativas, ajustamentos 

social, emocional e vocacional), bem como de observação do comportamento, efectuada por um 

examinador experiente. Esta posição sublinha uma vez mais o carácter holista da noção de inteligência 

do autor, mas sobretudo justifica a natureza clínica das suas técnicas de avaliação da inteligência, por 

isso mesmo particularmente adequadas aos contextos em que é necessária uma avaliação integrada 

da inteligência. “O papel de um psicólogo competente não é o de um técnico de laboratório. As suas 

técnicas não constituem um fim em si próprias, mas um meio de diagnóstico. Mais importante do que 

obter um QI exacto é a capacidade para o interpretar correctamente.” (Wechsler, 1944, p.48). 

Interpretar correctamente o resultado de um teste de inteligência significa, afinal, tomar em 
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consideração, em simultâneo e em articulação, diversos níveis de observação e explicação do 

funcionamento do indivíduo em contexto. 

Uma terceira linha de reflexão que terá contribuído para estabelecer a convicção de Wechsler 

na importância dos factores não-intelectivos baseia-se na observação da própria curva de 

desenvolvimento da inteligência e na ponderação sobre o significado diferenciado que o qualificativo 

“inteligente” pode ter em função do momento do desenvolvimento em que se encontra um indivíduo: 

“[…] acredito que os testes de inteligência podem medir e de facto medem a inteligência nas pessoas 

mais velhas. Mas também acredito que não medem toda a inteligência, nem de forma igual em todas 

as idades, […] o que nos incita a definir a inteligência de maneira diferente em diferentes idades” 

(Wechsler, 1974c, p.146). E a propósito Wechsler realça o crescente papel da experiência com o 

aumento da idade, notando que embora o pico do desenvolvimento da inteligência medida, de acordo 

com a investigação empírica, se situe numa idade relativamente baixa, antes dos 30 anos, outras 

competências ou potencialidades se afirmam, com o passar dos anos e com o enriquecimento 

decorrente da experiência de vida, que de certo modo compensam o declínio das funções cognitivas 

(Wechsler, 1974b). Embora a inteligência não se identifique com a sabedoria (wisdom)19  – “capacidade 

para lidar com as situações de vida em termos da integração da experiência passada” (Wechsler, 

1974f, p.134) –, como não se identifica com as aptidões, qualquer definição de inteligência na idade 

avançada não pode deixar de contemplá-la. Nas palavras de Wechsler (1974c, p.146) “a sabedoria é 

necessária para manter o mundo a rodar; a inteligência, para o fazer avançar”. E se nos testes de 

inteligência se revela um declínio dos resultados com a idade, pode-se admitir que tal acontece muito 

simplesmente porque eles não medem aspectos pertinentes a uma definição da inteligência na idade 

avançada. 

Retomando o carácter estrutural da noção de inteligência, e passando a níveis de observação 

menos amplos, Wechsler reconhece, como referido antes, a existência de aptidões, “qualitativamente 

diferenciáveis” embora “não completamente independentes” (Wechsler, 1944, p.3). E apesar de a 

inteligência não constituir um somatório de aptidões, é impossível medi-la que não seja através delas 

(Wechsler, 1944; ver também Matarazzo, 1972; Marques, 1969). De acordo com Wechsler (1944), terá 

sido Thorndike quem introduziu a ideia de que a medida da inteligência consiste essencialmente 

nalguma forma de avaliação qualitativa e quantitativa de produções mentais em termos de número, 

excelência ou velocidade com que foram produzidas. As diferentes aptidões constituem diferentes 

manifestações da inteligência e as tarefas específicas envolvendo aptidões diferenciadas que 

                                                
19

 À falta de melhor termo na língua portuguesa para designar o construto “wisdom”, opta-se pela tradução comum, ainda 
que provisória, “sabedoria”. 
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constituem os testes de inteligência são apenas “um meio para um fim” (Wechsler, 1944, p.6). O que 

um teste de inteligência pretende não é avaliar a memória, o julgamento ou o raciocínio, mas algo que 

se espera ver emergir a partir do desempenho total do indivíduo. É importante assinalar, por isso, que a 

evolução da interpretação de resultados das escalas de Wechsler tem vindo a atribuir 

progressivamente mais atenção aos resultados representativos de níveis mais baixos de observação: 

primeiro porque para lá dos resultados totais, na forma de Quocientes de Inteligência, as escalas têm 

vindo a desdobrar esses resultados em categorias mais limitadas, como sejam os chamados Índices 

Factoriais que agrupam conjuntos mais limitados de subtestes (ver adiante, p.261); segundo, porque 

alguma literatura (por exemplo, Kaufmann & Lichtenberger, 1999; Grégoire, 2004) tem vindo a dar 

progressiva ênfase a uma análise hierarquizada dos resultados (que se inicia pelo índice compósito 

global “QI de Escala Completa” e desce progressivamente até ao perfil de resultados dos subtestes que 

compõem a bateria). Apesar de uma tal forma de análise apresentar algumas limitações, sobretudo à 

luz da concepção global de inteligência de Wechsler (ver nota de rodapé 14 deste capítulo), ela 

sublinha afinal que a avaliação cognitiva pode efectuar-se em diferentes níveis de observação e 

explicação, o que encontra, aliás, fundamento na investigação factorial com as escalas de Wechsler e 

nos modelos hierárquicos de organização das aptidões (ver pp.46-47). A avaliação da inteligência com 

recurso a uma escala de Wechsler poderá incluir todos estes níveis, desde o contextual ao das funções 

envolvidas em cada subteste; e, embora a concepção do autor privilegie os níveis mais elevados, 

amplos e complexos de observação e explicação, a metateoria relacional em que se inscreve a sua 

conceptualização da inteligência não dispensa a consideração dos níveis inferiores. 

 O conceito de “inteligência global” em Wechsler abrange, afinal, uma tão ampla gama de 

factores e de níveis de observação que não é de surpreender que o autor conceba a inteligência como 

manifestação da personalidade total (Wechsler, 1944; 1974a; ver também Marques, 1969). Matarazzo 

(1972, p.62) assinala mesmo que enquanto os psicólogos britânicos e americanos se ocupavam, até 

aos anos 50, das polémicas em torno da estrutura das aptidões humanas, os trabalhos de outros 

investigadores, como R. Cattell, Guilford, Wechsler ou Piaget impulsionavam o domínio de regresso a 

uma concepção próxima da posição original de Binet de que “estudar a inteligência significa estudar 

toda a personalidade […] o estudo da inteligência coincide com o estudo da psicologia, em todas as 

suas facetas e ramificações” – uma perspectiva que sublinha o carácter estrutural do conceito mas 

comporta o risco de diluir a especificidade da inteligência enquanto construto teórico, reduzindo 

concomitantemente o seu valor heurístico. De acordo com Baltes (1986), há por isso que reconhecer a 

relevância e a relação entre a enorme diversidade de factores que afectam e que constituem a 

inteligência, mas localizá-los não no núcleo da sua definição mas no sistema complexo que constitui o 

funcionamento intelectual. Daí a pertinência da abordagem sistémica em psicologia da inteligência: a 
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noção de inteligência geral ou g não será mais do que uma manifestação da natureza sistémica do 

construto, decorrente das interrelações e interacções de todas as componentes do sistema, 

matematicamente expressas através de matrizes de intercorrelações (Detterman, 1982, 1986).  

 Mais do que aceitar g, ainda que reconhecendo o seu significado e valor, Wechsler (1975, 

pp.137-139) estipula as condições indispensáveis para que um comportamento humano seja 

classificado como “inteligente”, acabando por caracterizar os que considera serem os principais 

atributos da inteligência enquanto sistema: 

o a consciência: para merecer caracterização como manifestação de inteligência, o 

comportamento tem que ser consciente, isto é, emitido por um indivíduo que conhece 

do seu próprio comportamento e, em última análise, sabe o porquê desse 

comportamento. O comportamento inteligente do ser humano distingue-se a este 

respeito das respostas instintivas ou reflexas de outros animais, e a consciência é 

também o que diferencia os actos intencionais dos seres humanos dos actos 

programados dos autómatos ou dos computadores; 

o o significado: o comportamento inteligente não é aleatório mas dirigido a uma 

finalidade. É por ter um propósito que ele é direccionado e pode ser compreendido por 

um observador, de acordo com uma multiplicidade de critérios possíveis, tendo em 

vista identificar o seu sentido e a sua função; 

o a racionalidade: o comportamento inteligente é consistente e racional, capaz de ser 

deduzido logicamente, o que o distingue de outros comportamentos que ainda que 

compreensíveis podem ser, ainda assim, irrelevantes; 

o a utilidade: o comportamento inteligente é útil, tem valor por ser considerado relevante 

e profícuo, de acordo com critérios consensualmente aceites em determinado grupo. 

Por isso, “a avaliação da inteligência envolve inevitavelmente um juízo de valor” 

(p.138), já que é dependente dos critérios valorativos de um momento e de um 

determinado contexto cultural ou social. 

 Este conjunto de atributos, que de forma tão expressiva aproxima a concepção de inteligência 

de Wechsler das teorias sistémicas da actualidade, ao mesmo tempo reporta-a a uma visão do mundo 

selectivista (Pepper, 1966): à “qualidade” do comportamento, apreendida pelo próprio indivíduo em 

virtude da consciência, liga-se a possibilidade de descrição objectiva que lhe confere significado e 

racionalidade – “conceito”. O comportamento inteligente é dirigido a um fim, consiste em acção 

intencional, e assume valor e significado em função do contexto. Recorde-se a propósito as razões por 

que Pepper escolheu o “acto intencional“ como radical metafórico do selectivismo: por ser o acto 

associado com a inteligência, por ser consciente e por permitir o paralelismo entre a observação 
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objectiva de um comportamento (“conceito”) e a experiência subjectiva desse comportamento 

(“qualidade”) (cf. pp.140-141). Pepper considera que o selectivismo mais não é do que um 

aperfeiçoamento do contextualismo; por seu turno Wechsler, ao mesmo tempo que rejeita 

explicitamente uma visão do mundo mecanicista para a investigação e definição da inteligência, parece 

ter evoluído, à semelhança de Pepper, da visão do mundo contextualista para a visão do mundo 

selectivista: 

o “Apesar de todas estas notáveis aptidões, ele [o computador] carece de certos 

potenciais básicos dos quais apenas o Homem e alguns animais parecem capazes. O 

computador não pode iniciar a acção ou usufruir da experiência sem intervenção 

externa. Apenas pode fazer o que lhe mandam fazer: isto é, aquilo para que o 

programaram. A mais importante limitação do computador está em que embora 

consiga cumprir tarefas, não consegue compreendê-las; tem aptidões, mas estas 

aptidões não vão além da execução. A distinção básica entre inteligência e aptidões, 

designadamente a compreensão mais do que apenas a execução de uma tarefa, é 

aqui o aspecto crucial. […] pela mesma razão que as aptidões não se identificam com 

a inteligência, os computadores não poderão servir como modelo [da inteligência].” 

(Wechsler, 1974d, p.169) 

o “A inteligência, seja qual for a sua definição, não é equivalente a uma qualquer aptidão, 

seja qual for a forma de a estimar, designadamente não é aprendizagem, nem sequer 

capacidade de raciocínio abstracto. Tem de envolver algo para além do desempenho. 

Esse algo é a consciência do significado e do propósito desse desempenho por parte 

do operante. Chamei a este aspecto da inteligência compreensão. O comportamento 

que não envolva compreensão não é, na minha opinião, inteligente. As máquinas não 

têm compreensão; como tal, de acordo com a minha definição, elas são 

essencialmente estúpidas ou, quando muito, idiots-savants.” (Wechsler, 1974d, p.173) 

Em suma, a inteligência é para Wechsler um construto global, desde logo porque caracteriza o 

comportamento de um indivíduo como um todo. Mas também porque não coincide com a colecção de 

aptidões que, ainda assim, têm de ser chamadas a intervir para possibilitar a sua medida. O 

comportamento inteligente não é apenas resultado nem do número, nem do nível, das aptidões mas da 

maneira como elas se combinam e configuram numa estrutura que abrange outros factores, para além 

dos cognitivos: os “factores não-intelectivos” e os factores contextuais. Enquadrada, assim, por uma 

metateoria relacional, a supracitada (cf. CAPÍTULO 1, p.29) e por demais conhecida definição de 

inteligência de Wechsler (1944, p.3) é reveladora não só da natureza estrutural do construto, como 

ainda da visão do mundo selectivista que a inspira:   
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o “Inteligência é o agregado ou capacidade global do indivíduo para actuar 

finalizadamente, pensar racionalmente e proceder com eficiência em relação ao meio”. 

   

 

3.2. ROBERT STERNBERG: O CONCEITO DE “INTELIGÊNCIA FUNCIONAL” 

  

No âmbito do presente trabalho, as propostas teóricas e metodológicas de Robert Sternberg 

representam o paradigma sistémico de investigação e avaliação da inteligência. O próprio autor as 

classifica como representantes da metáfora sistémica (Sternberg, 1990; ver também Cianciolo & 

Sternberg, 2004), ao lado da Teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner e da Teoria Bioecológica de 

Ceci, pois como elas a sua teoria é plurimetafórica ao procurar “entender a inteligência em termos da 

interacção complexa de diversos sistemas cognitivos e outros” (Sternberg, 1990, p.261). Falar “da” 

teoria de inteligência de Sternberg representa, contudo, uma simplificação: nos seus trabalhos antes se 

reconhecem etapas, quer quanto às variáveis e conceitos com que lida, quer quanto às metodologias 

de investigação por que opta, que remetem, mais fundamentalmente, para diferentes níveis de 

observação e explicação (Reuchlin), para diferentes metateorias (Overton) e para diferentes visões do 

mundo (Pepper). 

Nascido em Newark, New Jersey, Sternberg fez toda a sua formação nos Estados Unidos da 

América, tendo-se graduado em psicologia na Universidade de Yale, em 1972, e completado o 

doutoramento na Universidade de Stanford, em 1975. Durante cerca de 30 anos, na Universidade de 

Yale, Massachusets, desenvolveu intensa actividade de investigação e publicação – com mais de 1000 

títulos publicados até 2006 –, assumiu funções editoriais em inúmeras revistas científicas de renome, 

desempenhou destacados cargos em organizações científicas e profissionais – entre os quais 

sobressai a presidência da Associação Americana de Psicologia em 2003 – e recebeu notável 

diversidade de prémios e homenagens – como cinco doutoramentos Honoris Causa. A título de 

curiosidade, o seu nome está incluído em seis listas “Who is who…”, entre as quais “Who is who in 

Science and Engineering” e “Who is who in the World”. Em 2005 aceitou o cargo de Dean of the School 

of Arts & Sciences na Universidade de Tufts, Massachusetts, e em 2006 assumiu o título de Professor 

Decano no Center for Public Leadership – Kennedy School of Government – na Universidade de 

Harvard, Massachusetts. Actualmente é Professor no Departamento de Psicologia da Universidade de 

Tufts, instituição para onde deslocou recentemente o centro de investigação que dirige desde a sua 

fundação na Universidade de Yale, em 2000 – Center for the Psychology of Abilities, Competencies, 

and Expertise (PACE Center).  
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 Embora os tópicos de estudo a que Sternberg se tem dedicado sejam muito diversificados – 

liderança, criatividade, sabedoria, desenvolvimento cognitivo, raciocínio e resolução de problemas, 

estilos de pensamento, competências prática e social, amor e relações românticas, ódio, aplicação da 

psicologia à educação – o mais representativo da sua obra continua a ser a inteligência humana. O 

interesse pela inteligência, aliás, manifestou-se desde a escolaridade básica, que frequentou durante 

as décadas de 50 e 60, numa época em que nos Estados Unidos a utilização de testes alcançara 

projecção impar entre as metodologias oriundas da psicologia, devido à sua aplicação generalizada em 

variadíssimos contextos, a ponto de serem alvo de acesa contestação pública em torno das suas 

implicações sociais (Afonso, 1987b; Cronbach, 1975b). Por essa altura, confrontou-se com a 

experiência da avaliação da inteligência e, porque experimentava dificuldades sistemáticas, que hoje 

entende decorrentes de “ansiedade aos testes”, procurou conhecer melhor essas técnicas, chegando 

mesmo a construir um teste de inteligência, no âmbito de um projecto de ciência, quando tinha apenas 

13 anos. Assim, muito cedo se manifestou em Sternberg não só um traço de inconformismo, como uma 

notável criatividade, qualidades que lhe foram mais tarde estimuladas, segundo relato do próprio autor, 

pelos seus dois grandes mentores: com Endel Tulvin, orientador do trabalho final de graduação, diz ter 

aprendido que “se muitas pessoas acreditam em alguma coisa, não só isso não a transforma numa 

verdade, como se deve até suspeitar dela”; e com Gordon Bower, orientador da tese de doutoramento, 

terá aprendido que se deve ser “criterioso na escolha dos tópicos de investigação e optar por aqueles 

que tenham verdadeiro impacto no respectivo domínio” (Plucker, 2003b). Estes dois conselhos 

parecem ter sido tomados à letra por Sternberg, e muito em especial no domínio da inteligência: de 

facto, as suas posições caracterizam-se por uma atitude de persistente desafio e questionamento de 

conceitos, teorias e instrumentos tradicionais e pela riqueza, originalidade e valor heurístico das 

propostas teóricas, traduzidas em projectos de investigação que as aplicaram à intervenção 

psicológica, sobretudo em contexto educacional. 

Com efeito, ao caracterizar o trabalho de Sternberg, não se pode deixar de assinalar, desde 

logo, a acesa convicção das críticas que dirige ao tradicional conceito de inteligência geral ou g, não 

tanto porque o considere inútil ou desprovido de significado, mas porque o considera limitado na gama 

de funcionamento mental que abrange e, por consequência, nas possibilidades de predição que 

oferece – sobretudo quando se passa de critérios clássicos, como o desempenho académico ou 

profissional, para critérios de adaptação em sentido lato, relativos ao sucesso na vida em geral. E estas 

críticas chegam a assumir um tom verdadeiramente provocatório, como demonstram alguns títulos de 

publicações suas: Beyond IQ (1985a); The Holey Grail of general intelligence (2000c); […] Why  

intelligence test validity is in the eye of the beholder (2000d); […] Understanding what Spearman had 

rather than what he studied (2001b); Intelligence is not just inside the head […] (2002b); Driven to 
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Dispair: why we need to redefine the concept and measurement of intelligence (2003d); “My house is a 

very very very fine house” – but it is not the only house20 (2003g). Para Sternberg, a identificação de um 

factor geral comum a todas as medidas das condutas cognitivas não é senão uma consequência óbvia 

da limitação da gama de aptidões contempladas nos modelos teóricos e avaliadas pelos testes 

(Sternberg, 1999c,f; 2000f; Sternberg, Grigorenko & Bundy, 2001), para além de resultar também de 

alguns artefactos metodológicos (Sternberg, 1996, pp.93-99) (Afonso, 2002a). 

Paralelamente, Sternberg denuncia aquele que considera ser um ciclo fechado entre os testes 

de inteligência – que avaliam as competências exigidas pela escola – e a escola – que promove o 

desenvolvimento das competências medidas pelos testes. De acordo com o autor, este ciclo fechado, 

que artificialmente favorece a emergência de correlações positivas entre os resultados dos testes de 

inteligência e o sucesso escolar (em geral interpretadas como evidência de “validade preditiva” dos 

testes), limita o âmbito das competências abrangidas pelo conceito tradicional de inteligência – apenas 

sendo valorizadas as que se correlacionam com o sucesso académico, como o pensamento analítico e 

a memória – e negligencia outras, imprescindíveis na adaptação ao “mundo real” (ao “sucesso”, 

também fora da escola) – como a capacidade para lidar eficazmente com situações novas, com tarefas 

de ordem prática, com as relações interpessoais ou com a gestão dos recursos pessoais. Ao promover 

um conjunto limitado de competências, quer a escola quer a avaliação psicológica estarão a condenar 

ao insucesso estudantes que, numa perspectiva mais ampla e complexa da inteligência, poderiam 

alcançar níveis adequados, ou até elevados, de adaptação e sucesso21 (Sternberg, 1997a,c, 1998a, 

2000d, 2002c). Deste ponto de vista, ainda que os testes clássicos possam constituir preditores do 

sucesso académico, dificilmente poderão sê-lo em relação ao sucesso na vida quotidiana, já que este 

parece depender de um leque mais alargado e complexo de competências que excedem as que são 

promovidas pela escola (Afonso, 2002a, 2005b). 

A maior incidência dos testes clássicos de inteligência e de aptidões em tarefas que apelam 

para aprendizagens anteriores (Anastasi & Urbina, 1997; Sternberg, 1999c) e, concomitantemente, a 

menor preocupação com a avaliação do funcionamento dos processos cognitivos (Sternberg, 1996, 

1997c) constituem também limitações apontadas por Sternberg, entre outros autores, pois é vista como 

parcialmente responsável pelo enviesamento cultural dos testes, posto que considera os processos 

cognitivos de mais elevada generalidade inter-cultural do que as situações ou os conteúdos em que se 

                                                
20 A “casa” a que se refere o título, que constitui paráfrase de um verso da célebre canção do grupo musical americano 
Crosby, Stills & Nash, é a noção de inteligência geral ou factor g. 
21 Sternberg relata com frequência circunstâncias da sua própria vida académica, no início da escolaridade, que conduziram 
a que experimentasse o efeito negativo deste ciclo fechado no seu desempenho escolar, em consequência dos baixos 
resultados que obtinha nos testes de inteligência. No seu caso, este efeito só foi interrompido pela atitude flexível e aberta 
da professora do quarto ano de escolaridade, a quem repetidamente agradece o estímulo que mudou a sua vida 
académica, lhe abriu novas oportunidades e lhe despertou mais elevadas aspirações (ver, por exemplo, Plucker, 2003b).   
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procura avaliar o seu funcionamento (Sternberg, 1997a,c; Sternberg, Grigorenko & Bundy, 2001). Não 

se trata de defender a possibilidade de desenvolver testes independentes da cultura, já que a avaliação 

dos próprios processos terá sempre que passar pela observação do comportamento, e este é 

necessariamente contextualizado culturalmente; mas tão só de acentuar que um mesmo 

comportamento pode pressupor o funcionamento de processos mentais diversos, quer em diferentes 

culturas, quer em diferentes indivíduos numa mesma cultura, quer ainda num único indivíduo em 

momentos diferentes – processos vicariantes na acepção de Reuchlin (Reuchlin, 1978a; Reuchlin, 

Lautrey, Marendaz & Ohlmann, 1990; Reuchlin, 1999/2002) (ver pp.142-151) – não podendo os 

resultados das medidas da inteligência ser interpretados estritamente em ligação com o tipo de 

conteúdo ou tarefas da avaliação (Sternberg, 1997c; Sternberg, Grigorenko & Bundy, 2001). Acresce 

que a própria situação de avaliação com recurso a testes psicológicos requer competências 

específicas, ensinadas e treinadas durante a escolaridade, as quais não podem ser consideradas 

culturalmente “universais” ou transculturais (Afonso, 2002a; Sternberg, 1999c; Sternberg & Grigorenko, 

2002). 

A Teoria Triárquica da Inteligência Humana, que Sternberg introduz em 1985(a), e 

progressivamente elabora ao longo das duas décadas seguintes, procura ultrapassar estas limitações 

ao configurar-se como uma teoria integrativa e plurimetafórica, e constituiu fundamento para a 

construção de uma nova técnica diferencial de avaliação da inteligência, o Sternberg Triarchic Abilities 

Test (STAT) (1993a,b, 2002d,e), ainda hoje disponível apenas na forma experimental destinada à 

investigação. Inicialmente concebido para se organizar em níveis múltiplos, desde o pré-escolar ao 

ensino superior e adultos, o instrumento tem vindo a ser sobretudo aplicado e aperfeiçoado nos níveis 

mais avançados, destinados aos ensinos secundário e superior. Um dos mais importantes projectos de 

investigação dirigidos por Sternberg, actualmente em curso na Universidade de Tufts, o projecto 

Rainbow22 (Sternberg & The Rainbow Project Collaborators, 2006; Sternberg, The Rainbow Project 

Collaborators & The University of Michigan Business School Project Collaborators, 2004; ver também 

Ragovin, 2006; Stemler, Grigorenko, Jarvin & Sternberg, 2006), tem em vista a articulação da avaliação 

clássica dos candidatos ao ensino superior americano, com recurso a técnicas diferenciais como o SAT 

(Scholastic Aptitude Test ou Scholastic Assessment Test), com a avaliação de outras competências 

não tradicionalmente contempladas, recorrendo a técnicas decorrentes do desenvolvimento da 

investigação com o STAT. A versão revista do nível destinado aos estudantes universitários e aos 

                                                
22 Assim designado por “procurar contemplar diversas aptidões ou diferentes bandas do espectro” (Sternberg, em entrevista 
concedida em 2005 ao Tufts Journal) 
(Recolhida em Setembro, 11/2006 em http://tuftsjournal.tufts.edu/archive/2005/september/features/newdean.shtml. ) 
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adultos [STAT-R (H)], que data de 2002, constitui precisamente o instrumento utilizado no presente 

estudo em representação do paradigma sistémico de avaliação da inteligência23. 

A Teoria Triárquica da Inteligência serviu também de enquadramento conceptual à 

implementação de programas de instrução abrangendo uma gama variada de destinatários, desde o 

ensino básico ao universitário, e de conteúdos, desde a aprendizagem da leitura ao ensino da 

psicologia (Sternberg, 1997ª,b,1999f, 2002c, 2003b; Grigorenko, Jarvin & Sternberg, 2002; Grigorenko 

& Sternberg, 2001; Sternberg & Grigorenko, 2006; Sternberg, Torff & Grigorenko, 1998a,b), baseados 

na ideia nuclear de que proporcionar a todos os estudantes oportunidades de desenvolvimento mais 

diversificadas, porque mais amplas no espectro do funcionamento cognitivo que abrangem, abre a mais 

estudantes a possibilidade de “sucesso” através de um desenvolvimento equilibrado, apoiado nas suas 

áreas de potencialidade e tendo em vista a correcção ou compensação das áreas de défice. Os 

resultados desta linha de investigação, francamente favoráveis do ponto de vista da validação da 

própria teoria (ver por exemplo, Sternberg, 2003c), têm-se revelado também promissores do ponto de 

vista da inovação psico-pedagógica (ver por exemplo, Sternberg, 1998c; Sternberg & Grigorenko, 

2006): quando a instrução contempla áreas de processamento mental diferenciadas – para lá da 

memória e da inteligência analítica classicamente valorizadas pela escola – mais estudantes encontram 

possibilidade de capitalizar as suas potencialidades e de corrigir e compensar os seus défices 

cognitivos, de onde decorrem níveis superiores de aproveitamento escolar e de satisfação pessoal 

(numa palavra, níveis superiores de “sucesso”) (Sternberg, 2002c; Sternberg & Clinkenbeard, 1995; 

Sternberg, Torff & Grigorenko, 1998a,b). Por remeter para uma teoria psicológica, este tipo de projecto 

oferece a vantagem de propor um modelo psico-pedagógico que liga aptidões, instrução e avaliação, o 

que lhe confere fundamento, justificação e possibilidades de validação (ver Sternberg, 1997b, 1999f, 

2002b, 2003f; Sternberg, Torff & Grigorenko, 1998a,b), e ao mesmo tempo sugere princípios gerais e 

metodologias para a implementação de práticas educativas formalmente fundamentadas numa teoria 

da inteligência (Sternberg, 1997b, 1998a,c) (Afonso, 2005b).  

Sem dúvida as posições críticas que Sternberg assumiu e as decorrentes propostas teóricas, 

metodológicas e pedagógicas tiveram impacto indelével no domínio da inteligência. Mas talvez o mais 

importante contributo tenha sido, mais fundamentalmente, o de reequacionar a investigação da 

inteligência no quadro de novos paradigmas, o informacional, primeiro, e o sistémico, mais tarde. 

Sternberg não apresenta apenas uma nova teoria; antes pretendeu levar o domínio da inteligência a 

dar um salto epistemológico que respondesse à relativa estagnação dos conceitos, modelos, e 

métodos de avaliação que configuravam a investigação diferencial e a investigação cognitivista no final 

                                                
23 O STAT-R (H) será apresentado no CAPÍTULO 4, Metodologia.  
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da década de 70. A este propósito, Sternberg procura impulsionar o domínio da inteligência de uma 

forma que lembra Binet, ao recusar aceitar a abordagem elementarista dominante na sua época e 

assumir a perspectiva holista de investigação e avaliação da inteligência. Recorde-se que quando 

descreve a evolução das teorias da inteligência, Sternberg (1981a; 1985a) (cf. pp.92-93) identifica três 

estádios de progressiva integração e complexificação, a que se seguem um período de estagnação e 

um momento de desequilíbrio, este decorrente das lacunas e incongruências que persistem no estádio 

de mais elevada integração. A resposta a esse desequilíbrio exige a adopção de uma nova postura 

epistemológica, da qual emerge um novo paradigma para a abordagem do mesmo problema. Pode-se 

admitir que este foi o percurso que, da estagnação ou mesmo impasse em que caíra a investigação e a 

medida da inteligência nos finais do século XIX, fez emergir as propostas de Binet e Henri, em 1895. E 

este terá sido o movimento que conduziu às propostas teóricas de Sternberg – a Teoria Componencial 

e a Teoria Triárquica – que procuraram primeiro articular os paradigmas informacional e diferencial 

(Sternberg,1977), e mais tarde integrar múltiplos paradigmas no quadro da metáfora sistémica 

(Sternberg, 1985a, 1996). Importa, por isso, perceber a maneira como se reflectem os diversos 

paradigmas de investigação da inteligência nas propostas teóricas e metodológicas de Sternberg, muito 

em especial dada a natureza sistémica e plurimetafórica que o autor lhes atribui.  

 

3.2.1. Sternberg no Quadro dos Paradigmas de Investigação da Inteligência 

Distinguem-se essencialmente quatro grandes etapas no desenvolvimento das investigações 

de Sternberg, no domínio da inteligência, as quais remetem para algumas das obras mais 

representativas que publicou:  

1) Teoria Componencial da Inteligência (1977);   

2) Teoria Triárquica da Inteligência (1985a);  

3) Teoria da Inteligência Funcional e Modelo CAPS (Creative, Analytical, and Practical 

Intelligences Synthesized24) (1996; 2004a); 

4)  Modelo WICS (Wisdom, Intelligence and  Creativity Synthesized25) (2003k).  

 

1) A primeira etapa engloba a linha de investigação que em 1975 se consubstanciou na tese de 

doutoramento de Sternberg e veio a ser objecto da sua primeira obra de fôlego, publicada em 1977, 

Intelligence, information processing, and analogical reasoning: The componential analysis of human 

abilities. Esta etapa inscreve-se sobretudo no paradigma informacional (ver CAPÍTULO 1, pp.56-65), se 

considerarmos a unidade de análise (componente de processamento mental da informação) e a 

                                                
24 Inteligências Criativa, Analítica e Prática sintetizadas. 
25 Sabedoria, inteligência e criatividade sintetizadas. 
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metodologia (decomposição da actividade cognitiva); contudo, o autor partiu do propósito explícito de 

sintetizar os paradigmas diferencial e informacional (Sternberg, 1977, pp.3 e 64-65), que considera os 

mais relevantes até à época em investigação da inteligência humana, retendo as potencialidades de 

cada um ao mesmo tempo que evita as respectivas limitações, encaradas como complementares. A 

abordagem diferencial (ver pp.40-50) terá contribuído para a investigação da inteligência sobretudo 

pelo enorme poder da sua metodologia – das técnicas diferenciais, designadamente os testes de 

inteligência e de aptidões, e dos métodos correlacionais, capazes de identificar constelações de 

operações mentais, subjacentes às diferenças inter-individuais de desempenho; mas diz muito pouco 

sobre a natureza dessas operações mentais e sobre a maneira como se combinam, no plano intra-

individual, para produzir um determinado desempenho e, em última análise, para fazer emergir, no 

plano inter-individual, as categorias (constelações) de operações a que chamamos “aptidões”. Por seu 

turno, a abordagem cognitiva de processamento de informação (ver pp.56-65), oferece a possibilidade 

de “aceder ao interior” das tarefas ou problemas e discernir quais as operações mentais envolvidas na 

sua resolução; mas nada adianta sobre quais destas operações contribuem para as diferenças inter-

individuais observadas no desempenho.  

A análise componencial, metodologia de investigação da inteligência concebida por Sternberg 

(Sternberg, 1977; 1979; 1981d; 1985b; ver também Gilles, 1999) (caracterizada no CAPÍTULO 1: pp.59-

60)  procura precisamente aliar estas duas perspectivas, estudando os mecanismos de processamento 

mental da informação subjacentes ao comportamento cognitivo, muito designadamente aqueles que 

estão envolvidos no desempenho em técnicas diferenciais clássicas de avaliação da inteligência. Toma 

como unidade de análise a “componente” –  “processo elementar de [tratamento] da informação que 

opera sobre representações internas de objectos ou de símbolos”–, não “um construto que constitua 

fonte estática de diferenças individuais” (Sternberg, 1977, p.65); e como objecto privilegiado o 

raciocínio indutivo ou analógico, pela sua omnipresença na experiência quotidiana e numa variedade 

de disciplinas, e por constituir a forma de pensamento ligada à noção de g : primeiro, através da Teoria 

da Noegénese de Spearman (1927) e dos chamados “testes de factor g”, como por exemplo, o teste de 

Matrizes Progressivas de Raven – que pretende testar “a capacidade para estabelecer comparações, 

raciocinar por analogia e desenvolver um método lógico de pensamento, independente da aquisição 

prévia de informação” (Raven, 1938, p.12); mais tarde, através da noção de inteligência fluida ou gf de 

R. Cattell: “nível de complexidade das relações que um indivíduo consegue detectar e aplicar quando 

não pode recorrer a respostas anteriormente arquivadas na memória” (Cattell, 1971, p.99 citado em 

Sternberg, 1977). O objectivo da análise componencial consiste em identificar as componentes ou 

operações mentais subjacentes a tarefas de processamento mental de informação e revelar a 

organização destas componentes em termos quer das relações entre si, quer das relações com 
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constelações de aptidões de nível mais elevado. Do ponto de vista diferencial, constitui um algoritmo de 

validação de construto, enquanto tentativa de elaboração dos traços inferidos para explicar o 

desempenho num teste; do ponto de vista do processamento da informação, constitui um conjunto de 

procedimentos de identificação da organização dos processos cognitivos elementares (Sternberg, 

1977). 

 A aplicação deste método ao estudo de diferentes tipos de analogias (verbais e figurativas) 

conduziu à identificação de um modelo componencial para a resolução de tarefas de indução que 

comporta cinco componentes “gerais”, comuns a todas as tarefas desse tipo – codificação, inferência, 

transposição, aplicação e preparação-resposta26 – e uma componente de grupo, opcional porque 

presente apenas na resolução de tarefas com resposta de escolha forçada – justificação27. A 

combinação das componentes é linear e não parecem existir diferenças individuais consistentes no 

modelo de raciocínio analógico aplicado por diferentes indivíduos. O tempo despendido em cada 

componente é variável em função do tipo de analogia, mas o tempo de preparação-resposta é 

constante; nos tipos de analogias estudados, a maior parte do tempo é ocupado com a “codificação”, 

sendo a “aplicação” a componente sistematicamente mais rápida de executar. A única correlação 

significativa entre componentes é negativa, entre codificação e preparação-resposta, e ao estabelecer 

correlações entre os tempos de execução e as aptidões de referência (isto é, os resultados do 

desempenho global em cada tipo de analogia) verificou-se que nas analogias verbais, pelo menos, 

tempos baixos de execução das analogias completas associam-se a elevados resultados globais, mas 

tempos elevados de codificação associam-se também a elevados resultados globais, sendo que para 

todas as outras componentes esta relação, quando aparece, é oposta. Estes resultados levam 

Sternberg a concluir que existem possivelmente diferenças individuais de estratégia: os indivíduos 

melhores em raciocínio indutivo despendem mais tempo na codificação para que as restantes 

operações possam ser efectuadas mais rapidamente. 

Mais do que propor um modelo componencial específico aos testes de raciocínio analógico, por 

muito representativa que essa área de funcionamento mental possa ser, Sternberg pretende sugerir 

uma metateoria para a investigação da inteligência humana – a Teoria Componencial da Inteligência – 

que estabelece a forma que qualquer teoria da inteligência deve assumir: deve “especificar os 

processos ou componentes de tratamento da informação envolvidos nas tarefas que apelam para a 

inteligência e a regra de combinação desses processos na formação de uma estratégia de 

processamento” (Sternberg, 1977, p.x; 1980). Sternberg considera que as componentes de 

processamento da informação são não-arbitrárias, posto que constituem processos e não “entidades” 

                                                
26 Respectivamente encoding, inference, mapping, application  e preparation-response. 
27 Justification. 
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hipotéticas; a sua presença é detectada e avaliada através da contribuição directa para os tempos de 

latência e para as taxas de erro e não se expressam numa qualquer “escala arbitrária” (Sternberg, 

1977, p.317). Daí que as componentes sejam consideradas as “unidades” fundamentais da inteligência 

e constituam a base de um modelo com cinco níveis:  

o Componentes: gerais – como codificação, inferência, transposição, aplicação e 

preparação-resposta (para o raciocínio analógico) – e de grupo – justificação (também 

para o raciocínio analógico);  

o Sub-tarefas: combinação de componentes que corresponde à subdivisão das tarefas 

em unidades mais elementares, transversais a várias tarefas; 

o Tarefas: situações problema como completamento de séries, analogias ou 

classificação (ainda para o exemplo do raciocínio analógico);  

o Aptidões de referência: como g, aptidão espacial, velocidade perceptiva, raciocínio 

indutivo, aptidão verbal, aptidão numérica, memória;  

o Inteligência: no topo do modelo, representando a noção mais arbitrária, como o 

demonstra a miríade de definições e concepções tratadas no CAPÍTULO 1.  

Assim, a Teoria Componencial define a inteligência em termos de: “a) disponibilidade das 

componentes exigidas por determinado processamento de informação; b) eficácia28 das regras 

utilizadas para combinar as componentes; c) eficácia dos meios utilizados para executar as 

componentes; d) eficácia da ordem de execução das componentes; e) valor das componentes” 

(Sternberg, 1977, p.321). O nível elevado de inteligência reflecte-se nos tempos de resolução mais 

curtos e na menor taxa de erro, mas decorre da acção destas cinco fontes de variação.  

Um dos resultados menos favoráveis desta perspectiva de investigação terá sido, como o 

próprio autor reconhece, o nível moderado das correlações entre os tempos de latência associados a 

cada componente e os resultados globais nos testes de aptidões (entre .4 e .6); mas particularmente 

perturbadora foi a verificação, acima assinalada, de que a mais expressiva correlação com o 

desempenho global não se observou em nenhuma das componentes conceptuais do modelo, mas na 

sua componente residual, preparação-resposta, o que constituiu um resultado inesperado, dada a 

natureza teoricamente ambígua desta componente. Este tipo de resultado teve enorme importância, 

contudo, por chamar a atenção para outras componentes de processamento, não equacionadas à 

partida, mas porventura igualmente fundamentais para a resolução de problemas, as 

metacomponentes ou processos executivos de nível superior que organizam, planificam, monitorizam e 

avaliam o desempenho (Sternberg, 1981d). Integrando esta e outras evoluções da investigação 

                                                
28 Eficácia (utility) significa, muito concretamente, menor tempo global de resolução e menor taxa global de erro.  
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cognitiva do final dos anos 70, Sternberg apresenta em 1979 um modelo, que corresponde a um 

aperfeiçoamento da Teoria Componencial, e que identifica os “quatro níveis da aptidão mental”:  

o Tarefas: constituído pelas situações ou problemas tal como um sujeito as enfrenta – 

por exemplo, analogias, classificações, completamento de séries. Estudar a 

inteligência apenas a este nível conduziria a listagens de tarefas e de resultados de 

indivíduos nessas tarefas, o que, sendo teoricamente estéril, não contribui para a 

compreensão das determinantes do desempenho. Além disso, o número das tarefas 

possíveis poderia ser ilimitado e a distinção entre elas ambígua. Há por isso 

necessidade de passar a um nível mais profundo. 

o Sub-tarefas: resulta da subdivisão de uma tarefa em segmentos menores, 

eventualmente partilhados por várias tarefas, e tornam-se necessárias para facilitar o 

isolamento das componentes. Esta subdivisão pode ser efectuada aplicando diferentes 

métodos que Sternberg descreve (1979, pp.220-221). 

o Componentes: processos elementares de tratamento da informação que operam sobre 

as representações mentais de objectos ou símbolos. Em 1979, Sternberg distingue 

componentes gerais, de classe e específicas. 

o Metacomponentes: são responsáveis pelo controlo do funcionamento dos processos 

cognitivos, isto é, das componentes de processamento da informação. Determinam 

que componentes, que representações e que estratégias devem ser aplicadas em 

função dos problemas. 

Posto que, ao conceber o método de análise componencial e propor a Teoria Componencial, 

Sternberg pretendia articular os contributos provenientes de dois paradigmas de investigação da 

inteligência – diferencial e informacional – importa reportar esta estrutura à noção de “factor” e dela 

efectuar uma possível leitura diferencial. Os factores fornecem um meio útil de reorganização dos 

dados num determinado nível, tendo em vista entender a estrutura das diferenças individuais a esse 

nível; mas, porque não permitem “penetrar” nos dados a níveis mais profundos, nada adiantam quanto 

à origem dessas diferenças individuais. Como tal, a análise factorial proporciona uma leitura alternativa 

para cada um dos níveis da estrutura componencial, não uma estrutura paralela, leitura baseada nas 

diferenças individuais (nas variáveis de resposta), não no agrupamento a priori das tarefas (das 

variáveis de estímulo), e permite discernir até que ponto as componentes e metacomponentes tendem 

a agrupar-se ao nível das tarefas, ou das sub-tarefas. Assim, por exemplo, se um ou mais processos 

tendem a ser evocados num conjunto numeroso de tarefas analisadas factorialmente, um factor geral 

irá com certeza emergir; se eles se agrupam apenas num conjunto limitado de tarefas, o resultado 

será a identificação de um factor de grupo; e se eles apenas estão envolvidos numa única tarefa, o 
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factor associado será um factor específico. Decorre que as componentes “gerais”, transversais a 

amplos conjuntos de tarefas, (por exemplo, a codificação ou a inferência) tenderão a ser interpretadas 

como “factor g”, enquanto as componentes de classe e específicas tenderão a emergir sob a forma de 

factores de grupo e factores específicos, respectivamente. Porque as metacomponentes podem ser 

também gerais, de grupo ou específicas, naturalmente tenderão a agrupar-se factorialmente com as 

componentes correspondentes; contudo, é de presumir que haja grande sobreposição entre tarefas 

quanto às rotinas executivas necessárias ao planeamento e controlo da resolução, pelo que a 

persistência na detecção de g se deve, muito possivelmente, sobretudo às diferenças individuais no 

funcionamento das metacomponentes. Dado o conteúdo de muitos testes de inteligência, em boa 

parte exigindo conhecimento adquirido, é ainda de supor que apelem para a intervenção de 

componentes de aquisição de conhecimento comuns a grande variedade de situações de 

aprendizagem, o que contribuiria também para a emergência de g. Pode mesmo admitir-se que a 

divisão factorial entre inteligência cristalizada e inteligência fluida, proposta por Cattell e por Horn  (ver 

p.47), corresponde  a uma distinção entre os produtos das componentes de aquisição de 

conhecimento (inteligência cristalizada) e o funcionamento actual das componentes de execução 

(inteligência fluida), sendo a correlação entre gf e gc devida principalmente à partilha de 

metacomponentes (Sternberg, 1985a).  

A análise factorial permite assim uma leitura “horizontal”, não “vertical”, de cada nível da 

estrutura componencial, identificando as constelações de componentes que tendem a intervir em 

conjunto. E apesar de algum paralelismo que possa identificar-se entre a estrutura componencial e 

estruturas hierárquicas de organização das aptidões, duas diferenças essenciais as separam: a 

estrutura componencial organiza tarefas e não aptidões (variáveis estímulo e não variáveis de 

resposta) e a sua unidade fundamental é a componente (processo) e não o factor (produto, enquanto 

unidade descritiva da organização das respostas) (Sternberg, 1979; 1985a). 

Ainda que a articulação entre os dois paradigmas seja uma preocupação permanente de 

Sternberg, a maneira como define a Teoria Componencial, que caracteriza como metateoria para a 

investigação da inteligência, não deixa dúvidas quanto ao paradigma em que efectivamente se inscreve 

o seu trabalho neste período29: trata-se do paradigma informacional. Além disso, os seus propósitos 

generalistas e a metodologia experimental por que opta afastam-no decisivamente do paradigma 

diferencial, o que aliás explicitamente afirma: “a dependência do conceito de inteligência relativamente 

ao estudo das diferenças individuais não terá sido inteiramente salutar. Embora uma teoria 

                                                
29 A saber, “especificar os processos ou componentes de tratamento da informação envolvidos nas tarefas que apelam para 
a inteligência e a regra de combinação desses processos na formação de uma estratégia de processamento” (cf. p. 190). 
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compreensiva da inteligência deva contemplar as diferenças individuais, não deverá basear-se nelas” 

(Sternberg, 1977, p.4).  

 

2) Na sequência da “fase componencial”, Sternberg manifesta desencanto com a abordagem 

cognitiva da inteligência (Sternberg, 1981c) e descontentamento com o carácter relativamente limitado 

da sua teoria, por se aperceber de que a questão fundamental a que tentara responder – quais os 

processos mentais envolvidos na resolução de testes de inteligência – o mantivera confinado às 

fronteiras da concepção diferencial, tradicional, de inteligência (Sternberg, 1985a, 2001a). Uma outra 

questão começou a afigurar-se-lhe mais pertinente: por que razão os testes de inteligência, que 

predizem satisfatoriamente o sucesso escolar e profissional, são fracos preditores do sucesso na vida 

em geral? Por exemplo, por que razão as pessoas que obtêm QIs mais elevados, excepcionalmente 

superiores à média da população, geralmente não se destacam de forma particular em contextos 

comuns de vida e, inversamente, muitos dos que se destacam não obtiveram resultados 

particularmente elevados em avaliações prévias da inteligência? Este tipo de questões conduziu 

Sternberg ao estudo de outras competências geralmente não incluídas na avaliação cognitiva, porque 

não contempladas nas teorias clássicas da inteligência, como a criatividade e a inteligência prática 

(Plucker, 2003b), e à aposta na ampliação do conceito de inteligência de modo a ligá-lo mais 

directamente à noção de adaptação em sentido lato.  

A obra Beyond IQ: A Triarchic Theory of Human Intelligence., publicada em 1985 (ver também 

Sternberg, 1984b), marca exactamente esta segunda etapa dos trabalhos de Sternberg no domínio da 

inteligência, ao introduzir uma nova teoria, que engloba mas ultrapassa a Teoria Componencial, cuja 

designação remete para uma organização em três subteorias. Estas estabelecem a ligação entre a 

inteligência e 1) o mundo interno do indivíduo – Subteroria Componencial; 2) a experiência, adquirida 

ao longo do processo temporal de interacção entre os mundos interno e externo do indivíduo – 

Subteoria Experiencial; e 3) o mundo externo do indivíduo – Subteoria Contextual.  

 

A SUBTEORIA COMPONENCIAL (Sternberg, 1985a; 1997g) identifica os mecanismos mentais ou as 

componentes de processamento de informação subjacentes ao pensamento inteligente, as quais se 

distinguem em termos de função e de nível de generalidade. 

As componentes organizam-se em três categorias quanto à função que preenchem:  

o as metacomponentes são processos executivos de ordem superior responsáveis pelo 

planeamento, pela monitorização e pela avaliação do funcionamento das componentes 

de nível inferior. Sternberg distingue sete metacomponentes: 1) Identificação e 

definição do problema; 2) Selecção das componentes de ordem inferior; 3) Selecção 
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de uma ou mais formas de representação ou organização da informação; 4) Selecção 

de uma estratégia de combinação das componentes de ordem inferior; 5) Decisão 

quanto à reserva de atenção a destinar à resolução do problema; 6) Monitorização da 

resolução e 7) Recepção e integração do feed-back externo; 

o as componentes de execução constituem processos de ordem inferior encarregues da 

resolução de problemas, de acordo com o planeamento estabelecido pelas 

metacomponentes. Podem organizar-se em termos das fases de resolução, pelo que 

se classificam em três categorias: 1) codificação do estímulo; 2) combinação ou 

comparação entre estímulos e 3) resposta. Por exemplo, na resolução de analogias, 

acima tratada, codificação é a fase um, preparação-resposta é a fase três e as 

restantes – inferência, transposição, aplicação e justificação – são componentes que 

envolvem sempre alguma forma de comparação entre estímulos; 

o as componentes de aquisição de conhecimento são processos envolvidos na 

aprendizagem dos modos de funcionamento das metacomponentes e das 

componentes de execução (conhecimento procedural), e na aquisição de informação 

(conhecimento declarativo) (Sternberg, 1985a, 1999f, 2000f, 2003b). Três 

componentes são identificadas como relevantes para a aquisição de conhecimento, 

seja procedural, seja declarativo, em qualquer domínio de saber: 1) codificação 

selectiva, que consiste em separar a informação relevante da não relevante em função 

da natureza do problema; 2) Combinação selectiva, que envolve articular ou combinar 

a informação codificada de maneira que forme um todo coerente e plausível; e 3) 

Comparação selectiva, que consiste em relacionar a informação recentemente 

adquirida com a informação previamente obtida no passado. A codificação e a 

combinação de novo conhecimento são, aliás, guiados pela recuperação da 

informação previamente armazenada. 

Quanto ao nível de generalidade, as componentes podem ser gerais, de classe ou específicas, 

distinção recuperada da Teoria Componencial para assinalar a existência de componentes que são 

partilhadas por tarefas mais ou menos numerosas. Enquanto a função é uma propriedade das 

componentes, o nível de generalidade é uma propriedade da amplitude das tarefas em que intervém 

cada componente.  

Porque a Subteoria Componencial é entendida como sistema, Sternberg postula a existência 

de interacção complexa entre as múltiplas instâncias do modelo e especula acerca das relações que se 

estabelecem entre componentes com diferentes funções e situadas em níveis distintos de 

generalidade: apenas as metacomponentes poderão activar ou receber feed-back directamente das 
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componentes de execução ou de aquisição, o que significa que todo o controlo passa directamente das 

metacomponentes para o sistema e toda a informação passa directamente do sistema para as 

metacomponentes. A activação recíproca das componentes de execução e aquisição é sempre 

indirecta, porque mediada pelas metacomponentes, mas estas comunicam e activam-se entre si, 

possivelmente controladas por uma “meta-metacomponente”, isto é, uma metacomponente extra com 

funções de controlo sobre as restantes (Sternberg, 1985a, p.111). Por outro lado, as componentes nos 

vários níveis de generalidade ligam-se entre si em função da sua intervenção no desempenho de cada 

tarefa, o que permite conceber uma hierarquia em que nos níveis mais elevados se situam as tarefas 

mais complexas e nos mais baixos as mais simples, sendo a complexidade relativa determinada pelo 

número e natureza das componentes de classe exigidas por cada tarefa. Note-se que, ao contrário da 

sequência vertical das componentes que não é permutável, o nível definido como “elementar” e 

adequado à especificação de componentes é, numa tal hierarquia, absolutamente arbitrário, podendo 

uma componente de uma determinada teoria constituir tarefa em outra; por isso, teorias situadas em 

diferentes níveis de generalidade servirão propósitos diversos e exigirão diferente justificação. 

Ao reflectir sobre a aproximação da Subteoria Componencial aos paradigmas de investigação 

da inteligência não se pode deixar de reconhecer a herança forte da abordagem cognitivista da 

inteligência, claramente enquadrada pelo paradigma informacional ou, de acordo com a categorização 

de Sternberg, pela metáfora computacional. Paralelamente, há que assinalar, na senda da sua anterior 

Teoria Componencial, uma tentativa de leitura cognitiva de construtos diferenciais clássicos, como g, 

gf, gc ou aptidões. E embora, como assinalado acima (pp.192-194), alguns contrastes essenciais se 

encontrem entre o modelo componencial e a proposta factorial, genericamente tomada, não deixa de 

ser digno de registo o facto de ambas acabarem por propor estruturas hierárquicas, por identificar 

níveis de generalidade interligados vertical e horizontalmente e por postular noções gerais, como g, 

uma “energia mental” omnipresente na actividade cognitiva, ou como a “meta-metacomponente”, um 

“processo executivo” indispensável ao controlo da actividade das metacomponentes e, através delas, 

das componentes de processamento mental da informação (omnipresente, portanto, na actividade 

cognitiva). Ao tentar aprofundar o significado cognitivo dos factores, unidades fundamentais típicas da 

abordagem diferencial, esta subteoria situa-se, como a anterior Teoria Componencial, no mundo 

interno do indivíduo, o que a reporta a um dos três loci da inteligência humana delineados pelo autor 

(ver CAPÍTULO 1, p.32). A Teoria Triárquica comporta, contudo, duas outras subteorias, a Experiencial e 

a Contextual, que remetem, respectivamente, para o locus na interacção indivíduo X meio e para o 

locus no mundo externo do indivíduo, o que, ao ampliar a noção de inteligência, reporta a teoria a 

outros paradigmas de investigação. 
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A SUBTEORIA EXPERIENCIAL estabelece as relações entre o nível de experiência numa tarefa ou 

situação e o comportamento inteligente: as componentes de processamento de informação, sendo 

entendidas como mais universais do que as aptidões na acepção tradicional, já que remetem para 

processos subjacentes à inteligência e não para conteúdos sobre os quais ela opera (Sternberg, 1999f, 

2003b), aplicam-se a tarefas e situações com as quais os indivíduos têm um grau variável de 

familiaridade, em função da experiência passada. Define-se assim um contínuo entre dois extremos, o 

da total novidade e o da automatização, ao longo do qual as componentes não são avaliáveis com 

igual eficácia.   

A investigação e medida diferencial da inteligência ter-se-á baseado em larga medida na 

identificação de competências amplas ou molares, muitas vezes isoladas por análise factorial, o que 

pressupõe uma selecção/definição prévia das variáveis pertinentes para a avaliação da inteligência – a 

chamada amostragem de dimensões (Miranda, 1982; Reuchlin, 1972b). Poucos autores se 

preocuparam, contudo, com a fundamentação destas opções de base, talvez à excepção de Cattell e 

de Guilford (ver p.47), o primeiro ao tentar contemplar uma gama tão diversificada quanto possível de 

competências, fazendo variar de forma sistemática as tarefas incluídas no material de partida, e 

representar de forma suficientemente ampla áreas significativas de funcionamento cognitivo; o segundo 

ao propor a “Estrutura do Intelecto”, que guiou e fundamentou a escolha das tarefas e dos domínios de 

funcionamento a representar na investigação factorial. As opções quanto às variáveis de partida em 

análise factorial não só condicionam fortemente o número e natureza dos factores isolados como, com 

o acumular da investigação e das propostas conceptuais, contribuem para consolidar, por replicação, a 

definição e delimitação do conceito de inteligência, sem nunca chegar a pôr em causa os critérios 

primordiais subjacentes à amostragem de dimensões, esses bem passíveis de ser questionados. 

Sternberg é particularmente sensível a esta arbitrariedade na delimitação das competências tomadas 

como pertinentes para o estudo da inteligência: e se, por exemplo, a capacidade de resolução de 

problemas, a aptidão verbal ou até as competências sociais, podem constituir aspectos pertinentes da 

definição do construto, estando presentes quer nas teorias implícitas quer nas teorias explícitas, elas 

não significarão sempre, em todos os contextos e para todos os indivíduos, o melhor meio de avaliar a 

inteligência.  

A subteoria componencial constitui já uma tentativa de fugir a esta arbitrariedade, na medida 

em que procura a identificação de processos elementares, as componentes, que de acordo com o autor 

são não arbitrários, em substituição dos conceitos considerados abstractos e vagos de aptidões; mas a 

subteoria experiencial vem, na mesma linha, sugerir que a identificação das competências que definem 

a inteligência não pode ser universalista, porque depende (para além do contexto, que é tratado 

adiante na subteoria contextual) do nível de experiência do indivíduo na situação ou tarefa com que se 



PARTE 1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 198 

confronta. Deste ponto de vista, no contínuo entre a absoluta novidade (nenhuma experiência) e a 

resposta automatizada (total domínio da situação), nem todos os pontos serão igualmente pertinentes 

para a avaliação da inteligência30. Sternberg propõe duas classes de competências nesse contínuo que 

definem o comportamento inteligente: a capacidade de adaptação à novidade – “lidar com novos tipos 

de tarefas ou exigências situacionais” – e a capacidade de automatização – “automatizar o 

processamento da informação” (Sternberg, 1985a, p.68) quando perante tarefas ou situações 

conhecidas. Medir a inteligência implica, portanto, contemplar simultaneamente a avaliação do 

funcionamento das componentes e o nível de experiência do indivíduo na tarefa a que as aplica. Dois 

níveis de experiência são considerados críticos nessa avaliação: o da novidade moderada (não 

absoluta novidade, que exigiria do indivíduo recursos cognitivos não disponíveis) e o da automatização 

iminente (não automatização adquirida, que representaria tal economia no funcionamento das 

componentes de processamento mental, que não favoreceria a sua avaliação) (Sternberg, 1985a, 

2000f).(Afonso, 2005b). Esta maneira de formular a definição de inteligência oferece, aliás, a vantagem 

de corresponder a uma especificação a priori, da qual decorrem as tarefas e situações que poderão 

servir para a avaliar, contrastante com a definição a posteriori viabilizada pela metodologia factorial.  

A subteoria experiencial incide, assim, no estudo de dois tipos de competência: a resposta à 

novidade e a automatização do processamento da informação. 

o Resposta à novidade: Sternberg distingue tarefas novas e situações novas. Uma 

classe importante de tarefas que envolvem a resposta à novidade inclui os problemas 

de insight, isto é, problemas que requerem a apreensão instantânea e global da 

natureza da situação problemática e da sua solução. Sternberg avança uma nova 

noção de insight que engloba três processos, os mesmos para que apela a aquisição 

de conhecimento porque, de acordo com a Teoria Triárquica, “a aprendizagem requer 

sempre pelo menos pequenos insights” (Sternberg, 1985a, p.107) e, em termos 

piagetianos, “qualquer tarefa nova exige sobretudo acomodação, mas envolve sempre 

algum grau de assimilação” (Sternberg, 1985a, p.69). Os três processos são: 

� a codificação selectiva, que envolve separar a informação relevante da não 

relevante, quando perante problemas complexos, em que a quantidade de 

informação disponível é muito elevada; 

� a combinação selectiva, que implica combinar o que parecem ser 

segmentos isolados de informação num todo coerente que pode ou não 

                                                
30 Recorde-se que já Wechsler, noutro contexto e noutros termos, chamava a atenção para que uma tarefa pode constituir 
uma medida discriminativa da inteligência numa idade, ou num nível de funcionamento, e não o ser noutra idade ou noutros 
níveis (exemplos da memória de dígitos) (nota de rodapé 4 do presente capítulo, pp.161-162). 



CAPÍTULO 3. D. Wechsler e R. Sternberg: Conceitos e Teorias da Inteligência 

 199 

assemelhar-se às partes que o compõem. Trata-se de saber como reunir a 

informação relevante seleccionada de forma que tenha significado; 

� a comparação selectiva, que consiste em relacionar a informação recente 

com a informação adquirida no passado. 

As situações novas, por seu lado, desafiam a capacidade do indivíduo para lidar 

eficazmente com o meio e implicam não só a compreensão da natureza nova da 

situação como ainda a capacidade de funcionar dentro dela. A compreensão da 

natureza nova da situação significa que o indivíduo terá de se mover de um sistema 

conceptual convencional para um novo, o que implica cinco processos críticos: 

� codificação da expectativa de mudança no sistema conceptual;  

� acesso ao novo sistema conceptual;  

� identificação de um conceito apropriado no novo sistema conceptual; 

� aceitação de relações não convencionais entre conceitos; 

� resposta à eventual violação da expectativa de mudança no sistema 

conceptual e regresso ao sistema conceptual convencional. 

As tarefas, as situações e as pessoas interagem, pelo que uma tarefa que pode ser 

nova para uma pessoa pode para outra ser familiar, razão por que não servirá os 

mesmos propósitos de avaliação cognitiva para as duas; e uma tarefa pode ser nova 

numa situação mas não noutra. Sternberg (1985a, p.77) observa que os testes de 

inteligência tradicionais exigem geralmente capacidade para lidar com a novidade nos 

primeiros itens mas, ao longo da sua execução, passam a envolver mais a capacidade 

de automatização, um facto geralmente ignorado mas que afecta de forma evidente a 

validade das respectivas medidas, uma vez que as competências avaliadas não são 

exactamente as mesmas ao longo dos diversos estádios de resolução do teste. 

o Automatização do processamento da informação: ao contrário do processamento 

global de informação, envolvido por exemplo ao lidar com situações novas, que é 

consciente e hierárquico, com as metacomponentes a dirigir e controlar o 

funcionamento das componentes de execução e de aquisição de conhecimento, o 

processamento local é automático, pré-consciente e não hierárquico, ou seja, sem 

distinção funcional entre processos, o que significa que todos funcionam num único 

nível de análise. Ao processar informação num novo domínio, especialmente ao lidar 

com tarefas ou situações novas, o indivíduo tende a recorrer primordialmente ao 

processamento global, sob controlo dos processos executivos ou metacomponentes e 

com recurso à base de conhecimento armazenada na memória a longo prazo. À 
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medida que o indivíduo progride no grau de mestria com que lida com uma tarefa, 

maior proporção do processamento é transferida para um sistema local, o que é 

vantajoso para o organismo por este tipo de sistema ser activado em bloco e ser, por 

isso, muito menos exigente quanto à atenção que requer e ao investimento de 

processamento consciente que exige. Uma das diferenças entre peritos e novatos 

(experts e novices) num qualquer domínio residirá, então, na utilização de sistemas 

locais, automatizados, por parte dos peritos, uma vez que armazenaram enorme 

quantidade de informação nestes sistemas, o que liberta recursos para investir no 

processamento global, caso seja necessário perante situações novas ou inesperadas; 

pelo contrário, os novatos tendem a utilizar o processamento global, consciente e 

exigente em recursos de atenção, o que lhes dificulta mais a codificação e o 

tratamento de toda a informação disponível a cada momento.  

À semelhança da subteoria componencial, a subteoria experiencial radica em larga medida no 

paradigma informacional, quer pelos conceitos a que faz apelo e pelo tipo de unidade fundamental que 

adopta (que continua a ser a componente de processamento da informação) quer pela metáfora 

computacional que lhe está associada. Mas a subteoria experiencial acrescenta à teoria triárquica uma 

dimensão temporal e interaccionista: a cada momento, a maneira como um indivíduo lida mais ou 

menos inteligentemente com uma situação não depende apenas da disponibilidade e eficácia de 

funcionamento dos processos mentais de tratamento da informação (da actividade das componentes e 

metacomponentes); depende também do ponto do desenvolvimento pessoal em que se encontra, da 

sua familiaridade e experiência com aquele tipo de situação, da reserva de informação acumulada nos 

sistemas de processamento local, da capacidade para lidar com situações novas e de automatizar o 

processamento. A inspiração no paradigma construtivista ou psicogenético (metáfora epistemológica) 

parece aqui inegável. 

 

A Subteoria Contextual especifica as funções da inteligência, isto é, entende a inteligência, pelo 

menos em parte, como função do contexto. Quando as componentes de processamento da informação 

se aplicam a tarefas e situações, mais familiares ou menos familiares, fazem-no tendo em vista o 

ajustamento do indivíduo ao meio. De acordo com esta subteoria, a inteligência define-se num 

contexto, razão por que é absolutamente inadequada a noção de contínuo abstracto (factor g) que 

funciona num vácuo. Como se assinalou no CAPÍTULO 1, a diversidade das concepções e definições de 

inteligência, das mais implícitas (Sternberg, 1985a; 1985c) às mais explícitas (Thorndike et al., 1921.; 

Sternberg & Detterman, 1986), e ao longo da história da humanidade (Gardner, 1999; Richardson, 

1991), atesta a relevância do contexto social e cultural na delimitação e na definição do construto de 



CAPÍTULO 3. D. Wechsler e R. Sternberg: Conceitos e Teorias da Inteligência 

 201 

inteligência. E se a inteligência é entendida como servindo uma função adaptativa ou de ajustamento 

do indivíduo ao seu contexto de vida, como se viu, um dos aspectos mais consensuais na definição da 

inteligência, não é possível estudar ou conceptualizar a inteligência sem compreender como cada meio 

contribui para modelar e definir a inteligência. Desta afirmação, óbvia ao assumir uma posição 

contextualista, decorre desde logo uma importante implicação: a definição do que é um comportamento 

inteligente variará em função dos contextos, e até em função dos indivíduos. Diferentes nichos sócio-

culturais dentro de uma mesma sociedade podem exigir, e de facto exigem, o desenvolvimento de 

competências distintas e por vezes mesmo contrastantes, que possibilitam o ajustamento de cada 

indivíduo ao seu contexto imediato de vida, mas nem por isso lhe facilitam o ajustamento a contextos 

sociais diversos na sociedade em que vivem (é o que se passa, por exemplo, com as crianças 

provenientes de grupos étnicos minoritários, cuja socialização se orientou por valores e objectivos 

específicos da sua cultura, quando inseridas em estabelecimentos de ensino público que procuram 

promover valores, experiências e aprendizagens orientados pela cultura dominante). Mas a definição 

de inteligência é mais flexível ainda porque, se entendido como adaptação, o comportamento será 

inteligente também em função das metas pessoais de cada indivíduo: o que é um acto “inteligente” 

para um indivíduo, tendo em vista atingir um determinado propósito de ajustamento, não é 

necessariamente um acto inteligente para qualquer outro indivíduo, posto que os valores e objectivos 

pessoais serão muito possivelmente distintos.  

A perspectiva contextualista assume, portanto, o carácter de permanente mudança, no espaço 

e no tempo, da noção de inteligência: assenta, por isso, numa óptica idiográfica cujo carácter lábil 

provoca, sem dúvida, algum desconforto. Sternberg reconhece-o. (Sternberg, 1985a, p.54) Mas 

acrescenta: “como os dinossauros presumivelmente aprenderam há milhões de anos, as aptidões ou 

competências que são adaptativas em determinadas circunstâncias não se mantêm definitivamente 

adaptativas, e quando o que é adaptativo muda, assim muda a natureza da inteligência”.  

Embora sublinhe o carácter contextualista da noção de inteligência, Sternberg não se identifica, 

contudo, com a posição do chamado “relativismo cultural radical”: a inteligência não é um conceito 

inteiramente relativo, uma vez que a subteoria componencial identifica processos que entende 

partilhados por toda a espécie humana e que, por isso mesmo, são de natureza nomotética. Diferentes 

indivíduos podem utilizar diferentes componentes de processamento da informação para resolver uma 

mesma tarefa, mas têm forçosamente de utilizar alguma ou algumas componentes. Do mesmo modo, 

diferentes culturas podem promover mais o desenvolvimento e o treino de umas componentes do que 

de outras, em função das exigências do contexto, o que configurará diferentes concepções de 

inteligência, mas todas as componentes de processamento da informação estarão presentes no 
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repertório da espécie e disponíveis para entrar em acção face a mudanças significativas do contexto 

(uma noção bem próxima do conceito de vicariância de Reuchlin).  

Apesar da natureza lábil que a teoria de Sternberg adquire ao ser-lhe acrescentada a subteoria 

contextual, a contextualização da inteligência oferece três vantagens em relação às noções mais 

clássicas de inteligência (Sternberg , 1985a): primeiro, permite fugir ao ciclo vicioso que consiste em 

postular novos conceitos de inteligência, ou novas perspectivas sobre a sua investigação e medida, 

para, de seguida, à falta de outros critérios externos de reconhecido mérito, recorrer às noções 

tradicionais ou aos instrumentos clássicos de avaliação para validar as novas propostas. Mesmo 

Sternberg terá sido vítima deste ciclo vicioso na primeira etapa dos seus trabalhos, quando se 

debruçou sobre a análise componencial de tarefas típicas dos testes de inteligência existentes – fase 

componencial – o que o levou a alargar o conceito e equacioná-lo a partir de outros pontos de vista ou 

outras metáforas de investigação da inteligência. Por outras palavras, a postura contextualista permite 

abandonar definitivamente a noção de que inteligência é “o que os testes de inteligência medem” 

(Boring, 1923 citado por exemplo em Sternberg, 2006a, p.164). Segundo, apesar de muitas das 

concepções e definições da inteligência, sobretudo as mais clássicas (como as de Binet ou de 

Wechsler), sublinharem a função adaptativa da inteligência, a evolução da investigação veio a dar tal 

ênfase aos aspectos internos do funcionamento intelectual – g, aptidões, estruturas cognitivas ou 

processos cognitivos – que tendeu a esquecer, ou pelo menos negligenciar, a contextualização do 

conceito, o facto de que não se pode compreender de forma completa a inteligência sem atender à 

maneira como o meio a modela e é modelado por ela, em consequência da actividade de cada 

indivíduo. Se a inteligência se manifesta na eficácia do comportamento em contexto, desde logo 

importa saber o que significa “eficácia” nesse mesmo contexto, pois desse significado depende a 

definição da própria inteligência. Por fim, a perspectiva contextualista apresenta ainda a vantagem de 

por em causa a tendência persistente no debate em torno da inteligência que consiste em tomar como 

melhores indicadores da inteligência os resultados dos testes do que os comportamentos que esses 

resultados pretendem predizer: estudar a inteligência em ligação com critérios externos, contextuais, 

ligados à vida corrente, permite sublinhar que é o comportamento em situação comum de vida, não o 

comportamento em situação de resolução de testes, que constitui o melhor indicador do grau de 

eficiência do comportamento e, em última análise, do nível de inteligência do indivíduo. 

A ideia nuclear na subteoria contextual consiste, assim, em conceber a inteligência em termos 

de comportamento adaptativo ou de ajustamento ao meio. Este ajustamento pode ser alcançado 

através de três processos, que correspondem afinal às três grandes funções da inteligência 

(Sternberg,1985a): 
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o adaptação: o indivíduo procura atingir o melhor ajustamento possível entre si e o meio 

modificando-se para se ajustar às suas exigências; este ajustamento envolve 

conhecimentos, competências e um repertório comportamental que seja adaptativo 

nesse meio sócio-cultural, e que possibilite responder eficazmente à mudança e à 

novidade. O ajustamento não é nunca absoluto, é antes alcançado em maior ou em 

menor grau e, caso não seja satisfatório, de acordo com os objectivos do indivíduo e 

as exigências da situação, o indivíduo é forçado a tentar outro processo, como a 

selecção ou a modelação; 

o selecção: o indivíduo selecciona um meio alternativo onde alcance maior congruência 

entre exigências e características pessoais; a selecção é um aspecto chave de 

inteligência, pois consiste na escolha activa de um meio que possibilite a capitalização 

das potencialidades e a compensação dos défices; esta opção, contudo, por vezes não 

é viável, devido a constrangimentos de ordem diversa, pelo que o indivíduo poderá 

recorrer a um terceiro processo de ajustamento; 

o modelação: o indivíduo procura atingir o melhor ajustamento possível entre si e o meio 

modificando o meio para o ajustar às suas características e necessidades; este 

processo pode muito bem ser anterior à selecção, e dele resulta a modificação do meio 

do próprio, mas também do meio dos outros, o que tem com certeza implicações para 

o ajustamento dos outros. A modelação do meio por parte dos outros impõe, aliás, uma 

permanente exigência de ajustamento a cada indivíduo: cada pessoa é ao mesmo 

tempo modeladora do meio e é modelada por ele, e a modelação é por isso um 

processo interactivo e complexo. 

A estrutura conceptual emergente da perspectiva contextualista é compatível e até integradora 

das propostas provenientes de outros paradigmas, como o diferencial ou o informacional. Muitos 

aspectos da inteligência que dizem respeito ao mundo interno do indivíduo, e que são tratados no 

quadro desses dois paradigmas, transcendem provavelmente as fronteiras inter-culturais e podem até 

ser mesmo considerados universais. A investigação tem consistentemente sugerido que quer o 

hardware (anatomia e fisiologia do sistema nervoso), quer o software potencial (designadamente os 

processos cognitivos, as estratégias e as representações mentais) são características comuns do 

sistema cognitivo na enorme diversidade de meios sócio-culturais conhecidos e que o que difere é a 

importância relativa atribuída aos múltiplos aspectos desse hardware e desse software na definição de 

inteligência (Sternberg, 1985a). Daí que o estudo da inteligência, que nunca pode ser efectuado no 

vazio e tem necessariamente de acontecer no âmbito de um contexto determinado, exija um cuidadoso 

levantamento das teorias implícitas da inteligência dominantes, as quais convém não esquecer que 
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constituem também o contexto em que se desenvolvem as teorias explícitas: “a construção teórica 

explícita ocorre sempre no contexto das teorias implícitas dos autores de teorias explícitas” (Sternberg, 

1985a, p.43, sublinhado do autor). Além disso, qualquer tentativa de comparação inter-cultural no 

domínio da inteligência estará francamente comprometida se recorrer aos mesmos instrumentos ou aos 

mesmos critérios de avaliação, não sendo reconhecido o etnocentrismo desta opção metodológica. 

Embora compatível com os paradigmas de investigação que se dirigem ao estudo dos 

aspectos do mundo interno do indivíduo – diferencial, informacional e eventualmente biológico – a 

subteoria contextual filia-se muito mais directamente na metáfora antropológica, e também em alguma 

medida na metáfora sociológica, a primeira ocupada do papel do contexto social e cultural na definição 

da inteligência, e a segunda dedicada aos mecanismos da socialização que estão na base da 

modelagem da inteligência por parte do meio (ver CAPÍTULO 1, pp.66-80).  Mas a subteoria contextual, 

ao sublinhar o papel activo do indivíduo na adaptação ao meio, posto que esta adaptação pode implicar 

a mudança no próprio mas também a mudança do meio pelo próprio, sugere a influência do paradigma 

construtivista ou psicogenético / metáfora epistemológica, muito em particular da noção piagetiana de 

equilibração, processo de auto-regulação que responde às perturbações do meio através dos 

mecanismos de assimilação do real às estruturas cognitivas do próprio e de acomodação ao real 

dessas mesmas estruturas cognitivas (ver pp.50-56). 

 

Em suma, a Teoria Triárquica concebe a inteligência humana do ponto de vista dos seus vários 

loci : retomando a classificação dos Loci da Inteligência Humana (Sternberg, 1986a, 1990) (CAPÍTULO 1, 

p.32), ela contempla aspectos do mundo interno do indivíduo, designadamente no nível molar/cognitivo 

(subteoria componencial), aspectos do seu mundo externo, como as exigências e valores que 

caracterizam o meio social e cultural em que se desenvolve e se manifesta a inteligência (subteoria 

contextual), e aspectos da interacção indivíduo X meio, como os que estão envolvidos no processo de 

ajustamento (subteoria contextual) ou os que estabelecem, a cada momento, o grau de familiaridade ou 

de novidade das situações e tarefas com que o indivíduo se confronta, em função da experiência 

passada (subteoria experiencial). Para Sternberg (1985a), a inteligência situa-se simultaneamente nos 

três loci, não preferencialmente em nenhum deles, e o importante é estudar como eles interagem e 

contribuem para a sua definição: a relação entre as subteorias componencial e contextual consiste em 

os processos de adaptação, selecção e modelação constituirem “macrocomponentes” dependentes do 

funcionamento de “microcomponentes” que correspondem, afinal, aos processos elementares que 

compõem a subteoria componencial; a ligação entre as teorias componencial e experiencial reside em 

que algumas componentes de processamento da informação são chamadas a intervir, ou para lidar 

com situações e tarefas novas, ou para automatizar o tratamento da informação; e a relação entre as 
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subteorias contextual e experiencial situa-se nos dois níveis de experiência, o da novidade moderada e 

o da automatização iminente, que constituem parte importante do desafio do contexto ao qual o 

indivíduo responde por adaptação, selecção ou modelação.  

A Teoria Triárquica representa uma concepção ampla e articulada da inteligência que procura 

ultrapassar, sem as suplantar, algumas das perspectivas clássicas, geralmente parcelares, de 

investigação e avaliação da inteligência. Até aos anos 80, a teoria da inteligência mais integrativa, de 

acordo com Sternberg, teria sido a de Piaget, por lidar quer com os aspectos do mundo interno do 

indivíduo (estádios e estruturas do desenvolvimento cognitivo), quer com aspectos da experiência ou 

interacção indivíduo X meio (assimilação, acomodação); e, apesar de Sternberg considerar que a 

pressão do contexto sobre o indivíduo e o seu papel na própria delimitação da natureza do construto 

teriam sido aspectos menos claramente contemplados por Piaget, razão por que a teoria não era 

suficientemente ampla para dar conta de toda a complexidade da inteligência humana, há que 

sublinhar que a noção piagetiana de inteligência como adaptação desde logo a define reportando-a ao 

contexto. A Teoria Triárquica procura, por seu lado, abranger de forma sistemática todos os loci da 

inteligência humana, pelo que nela se define a inteligência como (Sternberg, 1985a, p.128): 

o “capacidade mental para emitir comportamento contextualmente apropriado, nas 

regiões de um contínuo experiencial que exige ou a resposta à novidade ou a 

automatização do processamento da informação, envolvendo metacomponentes, 

componentes de execução e componentes de aquisição de conhecimento.” 

 

3) A Teoria Triárquica propõe que a inteligência se define pelo sucesso do ajustamento (match) 

do indivíduo ao contexto sócio-cultural, não pelo seu nível de “aptidão geral” (Sternberg, 2000c). Ao 

definir a inteligência como “actividade mental dirigida à adaptação, selecção ou modelação intencionais 

de meios de vida comum relevantes para o indivíduo”, Sternberg (1985a, p.45) sublinha já a natureza 

contextual e cultural da definição e da medida da inteligência. Mas esta ideia é ainda mais elaborada 

quando em 1996 introduz o conceito de “Inteligência Funcional” (Successful Intelligence), na obra que 

assinala a terceira etapa da investigação de Sternberg no domínio da inteligência – Successful 

Intelligence: How practical and creative intelligence determine success in life –, conceito que estabelece 

explicitamente a relação entre a eficiência cognitiva e critérios de sucesso, forçosamente culturais 

(Sternberg, 2000f). O indivíduo funcionalmente inteligente gere de forma equilibrada os seus recursos 

mentais em função dos contextos do mundo envolvente e das suas metas e objectivos pessoais 

(Miranda, 2002).  

A esta nova ênfase na definição da inteligência como capacidade de gestão dos recursos 

pessoais não terá sido alheio um desenvolvimento teórico paralelo, que ocorreu entre o final da década 
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de 80 e início da de 90, e que consistiu na proposta da Teoria do Auto-governo Mental (Sternberg, 

1986b, 1988, 1997f; Sternberg & Wagner, 1991; ver também Grigorenko & Sternberg, 1997; Miranda, 

1996, 1998, 1999, 2000b). Trata-se de um modelo de estilos de pensamento que toma como metáfora 

o governo das nações e estabelece um paralelo com o governo ou a gestão dos recursos pessoais. À 

semelhança dos governos, a inteligência tem em vista que os pensamentos e as acções sejam 

organizados e coerentes, e respondam simultaneamente às necessidades internas e às exigências 

externas. A inteligência representa para o indivíduo singular o que um governo representa para os 

indivíduos no colectivo. Podem, assim, distinguir-se, nos governos como nos estilos de pensamento, 

três funções (legislativa, executiva e judicial), quatro formas (monárquica, hierárquica, oligárquica e 

anárquica), dois níveis (global e local), dois âmbitos (interno e externo) e duas tendências 

(conservadora e liberal). Ainda que admitindo algum substrato genético que predispõe para a adopção 

de determinados estilos, Sternberg considera-os produto das repostas ou recompensas do meio ao 

exercício de determinado estilo, perante determinada tarefa socialmente imposta, e identifica como 

variáveis susceptíveis de intervir no desenvolvimento dos estilos intelectuais a cultura, o sexo, a idade, 

o estilo parental, a educação religiosa, a escolarização e a profissão. Sternberg afirma que a sua Teoria 

Triárquica corresponde a uma concepção oligárquica do funcionamento mental, posto que nega uma 

instância superior única, como g, que governa toda a actividade cognitiva (Sternberg, 1986b), mas 

nenhuma outra integração é explicitamente feita entre as duas teorias, que lidam afinal com variáveis 

de natureza diversa, e situadas em diferentes níveis de observação e explicação. Ainda assim, 

entender a inteligência como auto-governo mental veio sublinhar a importância da consciência de si e 

da intencionalidade na definição da inteligência humana, o que terá em muito contribuído para o 

emergir do conceito de Inteligência Funcional.  

Importa atender desde já à proposta de tradução do termo “Successful Intelligence” por 

“Inteligência Funcional” (Miranda, 2000a, p.40): à semelhança de outros termos técnicos utilizados por 

Sternberg, este é de difícil tradução, em parte porque na língua portuguesa não existe um adjectivo 

derivado do substantivo “sucesso”. Além disso, ao averiguar a tradução adoptada noutras línguas 

latinas, constata-se que ou não existe – como é o caso do francês, em que a ênfase é sempre 

colocada na designação da teoria, “Triárquica”, e não do conceito “Successful Intelligence”, que é 

habilmente contornada –, ou não é directamente transponível para a linguagem técnica portuguesa – 

como é o caso da tradução espanhola, “inteligencia exitosa”, ou da tradução brasileira, “inteligência de 

sucesso”. A palavra “funcional”, ainda que aparentemente sem conexão com o termo original, capta, no 

entanto, a essência do seu sentido: o indivíduo funcionalmente inteligente “é um empreendedor, no 

sentido da adaptação ao meio, da modelação e ou da selecção do meio” (Miranda, 2000a, p.40). A 

palavra funcional deriva aqui do termo “função”, aplicado por Sternberg ao distinguir estes três 
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processos de ajustamento ao meio – adaptação, selecção e modelação – processos que correspondem 

às três “funções” ou finalidades da inteligência.  

Mas a palavra tem sem dúvida um alcance muito maior. Tal como assinala Reuchlin 

(1999/2002, p.125), o termo função tanto remete para “funcionamento”, como para “finalidade” ou 

“funcionalidade”. Na primeira acepção, aplica-se para designar a actividade de um conjunto mais ou 

menos complexo de mecanismos interligados, geralmente dependente de leis de funcionamento, e 

“radica numa epistemologia físico-química no quadro da qual cada fenómeno concretamente 

observável se explica pela interacção de leis, todas elas absolutamente permanentes e universais, e o 

objecto da Ciência consiste na construção do catálogo dessas leis” (Reuchlin, 1999/2002, p.126); este 

entendimento da palavra “funcional” sustenta-se numa perspectiva mecanicista, bem oportuna a 

propósito de um modelo teórico de origem cognitivista, em que o ajustamento ao meio é descrito em 

termos de processos elementares de tratamento mental da informação. Mas a segunda acepção, a que 

deriva da noção de “função” como “finalidade”, é talvez aqui mais fundamental, porque admite uma 

teleologia ou uma teleonomia (a existência de uma finalidade, conhecida ou não) e inscreve-se numa 

metáfora já não mecanicista mas antes organicista ou contextualista31. Ora, o que a expressão 

“successfull intelligence” pretende exactamente sugerir é que a inteligência seja encarada do ponto de 

vista das suas implicações para a adaptação ou sucesso, em termos latos, isto é, nos mais diversos 

contextos de vida – académico, profissional, familiar, relacional, etc.; que não seja tratada apenas do 

ponto de vista do seu “conteúdo inerte” (estrutura das aptidões), mas antes do ponto de vista da sua 

“função adaptativa”. Ao aludir a um debate bem antigo da psicologia, entre as “escolas” estruturalista e 

funcionalista, a tradução portuguesa sublinha afinal o contraste entre as concepções tradicionais de 

inteligência, de raiz estruturalista, e a teoria de Sternberg, de inspiração funcionalista – no duplo 

sentido da palavra “funcional”: “relativo ao funcionamento” (subteorias componencial e experiencial) e 

“relativo à finalidade” (subteoria contextual). 

Esta forma de equacionar a inteligência aproxima-a da noção de “bem-estar” psicológico e 

coloca-a no quadro de uma psicologia “positiva”, por contraste com uma psicologia “remediativa”, 

preocupada apenas com a identificação e correcção de défices cognitivos. A “inteligência funcional” 

consiste em capacidade para alcançar sucesso na vida, de acordo com os critérios do indivíduo 

inserido num determinado contexto sócio-cultural (Sternberg, 1996, 1999f, 2003b) e é por isso uma 

noção claramente contextualista. Depende de um “funcionamento” que tem uma “funcionalidade”: a de 

permitir ao indivíduo rentabilizar a utilização dos seus recursos na gestão dos recursos do meio, de 

forma a estabelecer um compromisso viável entre a satisfação das suas necessidades e a satisfação 

                                                
31 Adiante será tratado o enquadramento das propostas de Sternberg nas visões do mundo de Pepper (ver pp.238-240). 
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das exigências do meio. Em suma, o conceito de Inteligência Funcional define-se pela relação funcional 

do indivíduo com o contexto. 

O “sucesso” para que remete a designação original da Inteligência Funcional é em parte 

objectivamente definível e avaliável, no quadro dos valores sociais e culturais dominantes num 

determinado lugar e momento histórico – as classificações escolares, as avaliações de mérito 

profissional, o nível de rendimento, o estatuto socio-económico-cultural constituem critérios comuns de 

avaliação objectiva do sucesso; mas o sucesso é também, e sobretudo, subjectivamente vivenciado, 

em função das necessidades, dos valores e dos objectivos pessoais do indivíduo. O conceito é, por 

isso, idiográfico, ainda que não negando o carácter nomotético dos processos mentais que a 

adaptação ao meio envolve. Assim, a subteoria componencial representa a vertente nomotética do 

modelo e incide sobre os aspectos internos do funcionamento cognitivo, e a subteoria contextual 

representa a vertente idiográfica e incide sobre os aspectos externos do funcionamento cognitivo; a 

interacção entre os mundos interno e externo dá-se no plano da experiência e consubstancia-se na 

acção do indivíduo perante situações e problemas, mais familiares ou menos familiares, que 

constantemente enfrenta e a que tem de dar resposta adaptativa – subteoria experiencial. Até aqui 

poder-se-ia dizer que a Teoria da Inteligência Funcional pouco acrescenta à Teoria Triárquica, posto 

que a incorpora completamente. O que vem trazer de novo é, contudo, a noção de que a capacidade 

para atingir sucesso implica que o indivíduo capitalize as suas potencialidades e corrija ou compense 

os seus défices. Sternberg explica: “apercebi-me de que ela [a Teoria Triárquica] não servia porque a 

questão fundamental está em identificar o que se faz bem, e capitalizar os pontos fortes, e identificar o 

que não se faz bem, e compensar ou corrigir as fragilidades” (Plucker, 2003b). Propõe então que a 

inteligência funcional se expressa, não pelo nível ou “quantidade” de uma qualquer aptidão ou conjunto 

de aptidões, mas pelo equilíbrio entre três formas de inteligência: a inteligência analítica, a inteligência 

criativa e a inteligência prática (Sternberg, 1996, 1999d,f, 2003b).  

o Inteligência Analítica: envolve as componentes de processamento de informação 

conscientemente aplicadas a tarefas e situações relativamente familiares e de 

conteúdo abstracto, ou exigindo um juízo de natureza abstracta, como a maioria das 

tarefas escolares, a resolução de problemas e a tomada de decisão. Tarefas que 

exigem análise, juízo, avaliação, comparação e contraste de informação apelam à 

inteligência analítica e, segundo Sternberg, têm sido sobrevalorizadas pela escola 

tradicional, a par da memorização. Os testes de inteligência geral (que expressam o 

resultado na forma de um QI), e em particular os chamados testes de factor g, 

constituem sobretudo medidas da inteligência analítica, e a emergência de g explica-se 

pela amplitude limitada das tarefas de que em geral partiu a investigação factorial. Os 
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trabalhos de Sternberg ao longo da primeira etapa de investigação – fase 

componencial –, porque incidiram na análise componencial da resolução deste tipo de 

testes (analogias, silogismos e matrizes), acabaram por estudar primordialmente a 

inteligência analítica; talvez por isso, às vezes é estabelecida uma ligação linear entre 

a subteoria componencial e a inteligência analítica. Mais exacto é, no entanto, 

reconhecer a intervenção das componentes de processamento não só para lidar com 

conteúdos abstractos e relativamente familiares – resolução de problemas e tomada de 

decisão (inteligência analítica) – como para enfrentar situações e tarefas novas 

(inteligência criativa), ou situações concretas da vida corrente (inteligência prática). De 

facto, embora a investigação componencial se tenha mostrado de grande utilidade 

para ajudar a compreender as diferenças individuais no desempenho em testes de 

inteligência convencionais, ela permitiu afinal repartir de forma diferente a variância 

nesses testes, em vez de revelar novas fontes desconhecidas de variabilidade. O autor 

admite que a inteligência criativa e a inteligência prática constituem precisamente duas 

outras fontes possíveis de variabilidade no desempenho em testes de inteligência. 

o Inteligência Criativa: envolve as componentes de processamento de informação 

conscientemente aplicadas a tarefas e situações relativamente novas, exigindo a 

emissão de alternativas ou a transformação da informação para criar nova informação. 

A criação, a invenção, a descoberta, a imaginação e a emissão de ideias originais 

adequadas ao contexto constituem tarefas que apelam à inteligência criativa. Algumas 

tarefas de pensamento convergente – problemas de raciocínio indutivo, mas partindo 

de novas premissas – e de pensamento divergente – problemas que admitem uma 

infinidade de respostas adequadas à sua resolução – constituíram ponto de partida 

para a investigação sobre a inteligência criativa que, apesar de apresentar alguma 

sobreposição com a inteligência fluida, revelou envolver competências não 

contempladas nos tradicionais testes de inteligência fluida. A inteligência criativa 

manifesta-se pela capacidade de síntese e pela capacidade de automatização, perante 

tarefas e situações relativamente novas, e deriva de forma bastante directa da 

subteoria experiencial; esta subteoria de certo modo subdivide-se entre a inteligência 

analítica, que lida com a parte do contínuo familiaridade-novidade que envolve tarefas 

relativamente familiares, e a inteligência criativa, que lida com a parte desse contínuo 

que envolve tarefas relativamente novas. E porque quer a escolaridade quer a 

avaliação da inteligência sempre sobrevalorizaram a inteligência analítica, a 

inteligência criativa terá sido um aspecto do funcionamento cognitivo algo 
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negligenciado, quer no desenvolvimento curricular, quer na avaliação da cognição 

humana. Sternberg contesta esta tendência sublinhando que na vida corrente, fora do 

contexto académico, a inteligência criativa é essencial do ponto de vista adaptativo, ao 

promover flexibilidade no confronto com o inesperado, com a novidade, com o desafio. 

A inteligência criativa constitui apenas uma parte da criatividade pois esta depende de 

factores cognitivos – processos cognitivos (metacomponentes, componentes de 

execução) e conhecimento prévio (componentes de aquisição de conhecimento) – mas 

também de factores conativos e afectivos – estilos de pensamento, variáveis de 

personalidade, motivação – e de factores do meio – oportunidades, valorização e 

reforço da criatividade. “A inteligência criativa é uma parte da criatividade, mas acredito 

que em larga medida a criatividade é uma atitude perante a vida. […] Situa-se no 

quadro de uma tomada de decisão, em que se opta por aceitar correr riscos, desafiar a 

maioria, ultrapassar obstáculos e fazer coisas que os outros não estão dispostos a 

fazer. Exige coragem. E exige tolerância à ambiguidade. […] estes não são traços 

meramente intelectuais.” (Sternberg) (Plucker, 2003b). 

o Inteligência Prática: envolve a aplicação das componentes de processamento da 

informação aos problemas e situações que confrontam diariamente o indivíduo nos 

seus diversos contextos de vida – académico, profissional, familiar, lúdico, relacional, 

comunitário, etc. – e que lhe exigem resposta adaptativa. Os problemas e situações 

para que remete a inteligência prática são, com frequência, relativamente conhecidos, 

à semelhança dos que são contemplados pela inteligência analítica; a diferença está 

em que a inteligência prática lida com situações de natureza concreta e pragmática, 

não de natureza abstracta ou académica, como a inteligência analítica. A inteligência 

prática serve as três funções descritas pela subteoria contextual – a adaptação, a 

modelação e a selecção – e baseia-se em conhecimento adquirido não formalmente, 

não ensinado nem transmitido por terceiros, e regra geral nem sequer verbalizado, 

antes obtido por inferência a partir da observação e da experiência ao longo da vida: 

“conhecimento tácito”. O conhecimento tácito é dirigido à acção (know-how prático), é 

procedural por natureza, e viabiliza a realização de valores e objectivos pessoais. 

Envolve três tipos de conhecimento: como lidar consigo mesmo – conhecimento dos 

aspectos automotivacionais e auto-organizacionais do desempenho no trabalho; como 

lidar com os outros – conhecimento útil às interacções no trabalho com os 

subordinados, os superiores e os colegas; e como lidar com as tarefas – conhecimento 

de como executar correctamente tarefas de trabalho específicas (Sternberg, 1996; 
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1997e; 2000f; Sternberg e Wagner, 1993; Sternberg, Forsythe et al., 2000). A 

investigação demonstrou que diversos testes de conhecimento tácito se correlacionam 

significativamente, sugerindo a presença de um factor geral de inteligência prática; por 

outro lado, as correlações com testes convencionais são baixas, mas o poder preditivo 

é semelhante, ou até por vezes superior, no que toca à predição do desempenho no 

trabalho. Como seria de esperar, o conhecimento tácito aumenta com a experiência; 

mas mais importante do que a experiência em si, o que parece ser determinante para 

esse progresso é a utilização que se faz dela. 

As três formas de inteligência são apresentadas por Sternberg (1985a) como “as três chaves 

para a inteligência funcional”: chave 1, descoberta de boas soluções com a inteligência analítica; chave 

2, descoberta de bons problemas com a inteligência criativa; chave 3, implementação profícua das 

soluções com a inteligência prática. Ser funcionalmente inteligente significa pensar bem de três 

maneiras diferentes mas articuladas, o que exige a regulação do equilíbrio entre o funcionamento 

analítico, criativo e prático.  

o “É mais importante saber como e quando fazer uso destes três aspectos da 

inteligência funcional do que simplesmente tê-los. Pessoas funcionalmente inteligentes 

não se limitam a ter aptidões, antes reflectem acerca de quando e como as utilizar 

eficazmente” (Sternberg, 1996, p.128).  

o “A inteligência funcional não é em rigor uma aptidão cognitiva – em larga medida, 

consiste numa atitude reflexiva em relação à vida e à maneira como está a ser vivida. 

As pessoas funcionalmente inteligentes, tal como toda a gente, de vez em quando 

utilizam menos apropriadamente os seus recursos. O que as distingue é que recuam e 

consideram os resultados, e se não estão a atingir os que pretendiam, redistribuem os 

seus recursos. Pessoas funcionalmente menos inteligentes tendem a afundar-se 

progressivamente num abismo, geralmente criado por elas próprias.” (Sternberg, 1996, 

p.168). 

Esta perspectiva estabelece uma estreita ligação entre a inteligência funcional, o bem-estar 

psicológico e a saúde mental, ligação que foi, aliás, objecto de um estudo empírico (Grigorenko & 

Sternberg, 2001) que revelou alguns efeitos muito significativos da inteligência funcional sobre várias 

formas de funcionamento adaptativo auto relatado. Por outro lado, Sternberg remete o conceito de 

inteligência funcional para o quadro da chamada “psicologia positiva” (Lopez & Snyder, 2004) e 

identifica três princípios da psicologia positiva que se aplicam à inteligência funcional: primeiro, cada 

pessoa tem a sua própria definição idiosincrática de sucesso; segundo, as pessoas não só se adaptam 

mas também modelam e seleccionam o seu meio, são activas e não apenas passivas ou reactivas face 
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ao meio; terceiro, a adaptação, modelação e selecção dos meios é mais eficaz quando as pessoas 

capitalizam as suas potencialidades e compensam ou corrigem as suas limitações. Daí que as 

diferentes formas de inteligência não se associem de maneira aditiva, de acordo com alguma regra de 

combinação universal, mas se articulem antes de maneira única, específica em cada indivíduo, 

havendo um número infinito de combinações passíveis de conduzir ao sucesso adaptativo (Sternberg, 

2003k). Decorre que a avaliação da inteligência não pode, nesta acepção, obedecer a um critério ou 

conjunto de critérios únicos aplicáveis a todos os indivíduos, mas deve ser centrada em cada indivíduo; 

e, na mesma linha, a promoção do desenvolvimento cognitivo deve recusar adoptar objectivos e formas 

de intervenção generalizadas, uma vez que terá vantagem em ser dirigida à identificação das 

potencialidades e défices de cada indivíduo e à procura da melhor articulação, do melhor equilíbrio, 

entre esses aspectos, em função das suas metas e valores pessoais. “A inteligência deve ser medida e 

treinada de maneira a ajudar, e a ser percepcionada como ajudando, as pessoas em vez de lhes 

colocar obstáculos. Com demasiada frequência, os testes […] foram utilizados no passado para servir 

fins institucionais à custa dos fins individuais.” (Sternberg, 2003d, p.327). A teoria da inteligência 

funcional apresenta-se, assim, congruente com a chamada psicologia positiva por entender a 

inteligência em contexto, mas por a entender também no quadro da promoção do sucesso 

subjectivamente vivenciado ou bem-estar (Sternberg, 2003d), e contrasta por isso com a noção 

tradicional de inteligência que se desenvolveu a partir da abordagem “remediativa” de Binet – mental 

orthopedics (ortopedia mental) (Sternberg, Torff & Grigorenko, 1998b, p.374) – dirigida à correcção de 

défices de funcionamento cognitivo. 

Sistematizando, o conceito de inteligência funcional apresenta-se contrastante com a 

perspectiva diferencial clássica de inteligência sob vários prismas (Sternberg, 1996, 1999f, 2000f, 

2001b, 2003b; ver também Afonso, 1997, 2002a, 2005b): primeiro, porque se baseia numa definição 

idiográfica (não nomotética) do sucesso (sucesso subjectivamente julgado, não apenas atribuído em 

função de critério externo); segundo, porque reconhece que a inteligência opera sempre num 

determinado contexto que lhe dá sentido funcional, sendo um conceito estéril se descontextualizado; 

terceiro, porque sublinha que a inteligência não só promove a adaptação ao meio, tomando-o como 

realidade que se impõe, mas pode implicar a modelação do próprio meio e/ou a selecção de um novo 

meio (adaptação como processo, activo e interactivo, não como produto da inteligência); quarto, porque 

é entendida no quadro de um sistema complexo que envolve diferentes elementos interrelacionados 

(internos, externos, experienciais e relacionais), não como um conceito unitário que represente uma 

dimensão psicológica; quinto, porque envolve a maneira como o indivíduo utiliza e rentabiliza as suas 

aptidões, não apenas o nível das aptidões que o indivíduo “possui”; sexto, porque a sua avaliação 

incide no equilíbrio entre diversas formas de inteligência, não numa quantificação expressa em termos 
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de nível ou grau; sétimo, porque procura predizer critérios mais amplos do que os tradicionais critérios 

de validação empírica dos testes de inteligência (sucesso escolar ou profissional), critérios que são 

identificados não só a partir de valores sociais e culturais (teorias implícitas e explícitas) mas também a 

partir dos valores e objectivos pessoais. 

A noção de que a inteligência é educável e treinável, transversal a todas as formas de 

inteligência identificadas na teoria da inteligência funcional, distingue ainda, de acordo com Sternberg, 

a sua perspectiva da clássica noção de inteligência geral, com demasiada frequência (embora regra 

geral erradamente) associada a uma concepção inatista ou determinista da inteligência humana. Com 

efeito, algumas investigações, insistentemente relatadas ao longo de anos de publicações (ver, por 

exemplo, Sternberg, 1997a,b,d, 1998a, 1999f, 2003b; Sternberg, Ferrari, Clinkenbeard, & Grigorenko, 

1996; Grigorenko, Jarvin, & Sternberg, 2002), atestam o efeito positivo da educação e do treino dirigido 

a cada uma das formas de inteligência funcional, ou baseado na diversificação das experiências de 

aprendizagem de forma a abranger equilibradamente todas elas. A ideia de que a inteligência é 

passível de modificação através da experiência leva mesmo Sternberg (1999c; 2002a; Sternberg & 

Grigorenko, 2002) a defini-la como “desenvolvimento de mestria” (developing expertise) – processo 

contínuo de aquisição e consolidação das capacidades necessárias a uma elevada competência ou 

mestria num ou mais domínios de desempenho. Nesta óptica, todas as medidas da inteligência avaliam 

de certo modo o desenvolvimento da mestria em determinada área de funcionamento como, por 

exemplo, o domínio do vocabulário, a base de conhecimento declarativo – inteligência cristalizada – ou 

o raciocínio abstracto – inteligência fluida. Seja qual for a forma de inteligência, o que está em causa é 

sempre a medida do grau ou do nível de mestria atingido por um indivíduo ao longo das interacções 

com o meio. E, embora não seja negado o papel dos genes, o meio é encarado como mediador da sua 

influência no comportamento, e os testes de inteligência como medidas do efeito da interacção 

genesXmeio no comportamento do indivíduo. O Modelo da Inteligência como Desenvolvimento de 

Mestria (Sternberg, 1999c; Sternberg & Grigorenko, 2002) confere uma natureza mais dinâmica à 

Teoria da Inteligência Funcional, ao concentrar-se nas relações entre os elementos do modelo e entre 

estes e o contexto. Os elementos do modelo – competências metacognitivas (metacomponentes), 

competências de aprendizagem (componentes de aquisição de conhecimento), competências de 

raciocínio (componentes de execução), conhecimento (declarativo e procedural) e motivação – são 

relativamente específicos em termos de domínio (o que significa que o desenvolvimento de mestria 

num domínio não se generaliza a outros domínios) mas funcionam em estreita interacção. O novato 

procura aumentar a mestria num domínio através da prática; esta envolve desde logo a motivação, o 

aspecto central do modelo, que permite ultrapassar o carácter inerte dos seus elementos e lhe confere 

dinamismo. A motivação estimula as competências metacognitivas e estas activam as competências de 
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aprendizagem e as competências de raciocínio que, ao fornecerem feed-back às competências 

metacognitivas, aumentam o nível de mestria. O conhecimento, declarativo e procedural, adquirido por 

extensão das competências de aprendizagem e de raciocínio, determina que estas competências 

sejam posteriormente utilizadas de forma mais eficiente. Todo este conjunto de processos é afectado e 

afecta, por seu turno, o contexto, e este promove e premeia determinadas competências, 

presumivelmente as que facilitam a adaptação a esse contexto. 

Existem óbvias diferenças inter-culturais nas formas de mestria que são valorizadas e 

premiadas pelo meio, mas a inteligência envolve sempre, independentemente da cultura, um processo 

de desenvolvimento de mestria que implica a intervenção das componentes de tratamento mental da 

informação – metacomponentes, componentes de execução e componentes de aquisição de 

conhecimento – estas de carácter universal porque comuns a toda a espécie. “Enquanto o que constitui 

componente da inteligência é universal, os conteúdos que constituem a aplicação dessas componentes 

à adaptação, modelação ou selecção do meio são variáveis entre culturas e até sub-culturas” 

(Sternberg, 2002a, p.452). Os conteúdos e as metodologias de ensino adoptadas numa cultura são um 

bom meio de apreciar as competências valorizadas e premiadas nessa cultura, por outras palavras, os 

domínios em que promove o desenvolvimento de mestria. Se tanto as medidas da inteligência como as 

medidas dos critérios de sucesso que essas medidas pretendem predizer se orientam para as mesmas 

competências, as que aquela cultura procura promover, encontrar-se-ão correlações elevadas, 

atribuídas então a uma dimensão latente, a inteligência; esta mais não representa, afinal, do que o 

domínio ou os domínios em que os indivíduos naquela cultura são estimulados a desenvolver mestria32. 

Como resultado desta interacção genes-contexto, em cada cultura tenderão a desenvolver-se formas 

diferentes de mestria e, concomitantemente, noções diferentes de inteligência. A posição do autor no 

debate natura-nurtura é, assim, assumidamente interaccionista, ainda que sobressaindo o papel 

mediador do meio e a modificabilidade da inteligência a partir da experiência num contexto 

determinado.  

A perspectiva interaccionista revela-se ainda no relevo que Sternberg progressivamente dá à 

fusão ou síntese que as diversas formas de inteligência exigem. Cada indivíduo não se limita a utilizar 

                                                
32 Deste ponto de vista, a emergência de g mais não é do que um fenómeno cultural: a escola, ao promover o 
desenvolvimento conjunto de mestria num determinado grupo de competências, as mesmas que os testes de inteligência 
procuram medir, tende a aumentar as correlações entre elas, e a fazer emergir g. Outras correlações poderiam ser 
produzidas a partir da estimulação conjunta de outras competências, desde que elas fossem as mesmas que os testes 
contemplassem. Desta linha de raciocínio decorre que, mesmo que o conceito de inteligência e as práticas pedagógicas 
sejam ampliados, para incluir as inteligências criativa e prática (como preconiza Sternberg), ou quaisquer outras 
competências conceptualizáveis, a prazo um factor geral irá sempre emergir, como resultado da estimulação conjunta de 
competências. Considera-se pertinente argumentar que se, neste sentido, g é uma inevitabilidade cultural, não um construto 
psicológico, em sentido estrito, as três formas de inteligência sugeridas por Sternberg (analítica, prática e criativa) só serão 
relativamente independentes (tal como são actualmente concebidas) enquanto não forem conjuntamente estimuladas na 
nossa cultura.  
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cada inteligência, em função da natureza da tarefa que confronta; pelo contrário, embora cada tarefa 

ou situação possa implicar mais uma forma de inteligência do que outras – mais a inteligência criativa, 

ou mais a prática, ou a analítica – todas elas são chamadas a intervir. A noção de equilíbrio entre 

formas de inteligência, obtido a partir da capitalização, compensação ou correcção das capacidades 

individuais, conduz Sternberg (2004a) a introduzir o “modelo CAPS” – sigla construída a partir das 

designações das inteligências Criativa-Analítica-Prática Sintetizadas. A ideia chave desta sigla é a de 

integração ou síntese: não é apenas necessário aprender a utilizar e treinar cada forma de inteligência; 

é necessário também aprender como as sintetizar, como tirar o máximo partido ou rentabilizar todas 

elas em conjunto. A inteligência funcional envolve esta gestão e síntese das diversas formas de 

inteligência que não são, por consequência, entendidas numa óptica aditiva mas sim integrativa. Daí 

que a inteligência não se manifeste como uma “quantidade”, “grau” ou “nível” mas antes pelo equilíbrio 

e articulação entre as diversas formas de inteligência e pela capitalização das potencialidades e 

compensação ou correcção das limitações ou défices. E daí também a centralidade de noções como 

auto-conhecimento, “sentimento de si”, self, consciência e intencionalidade, todas, como se viu (cf. 

CAPÍTULO2, p.132) características dos sistemas de elevada complexidade. Não surpreende, assim, que 

esta teoria, que remete sobretudo para um locus da inteligência na interacção indivíduoXmeio 

(Classificação dos “Loci da Inteligência Humana” – cf. p.32), seja considerada representativa do 

paradigma sistémico de investigação e avaliação da inteligência, algo que é tornado evidente numa das 

mais completas definições de inteligência funcional (Sternberg, 2001b, p.350): 

o “A inteligência funcional é a capacidade do indivíduo para, de forma intencional, 

adaptar-se ao meio, modelar o meio ou seleccionar um meio tendo em vista satisfazer 

os seus objectivos pessoais e os objectivos que a sociedade ou a cultura em que vive 

lhe impõem. […] envolve a identificação do padrão de potencialidades e de limitações 

por parte de cada indivíduo e de formas de capitalizar as potencialidades e compensar 

ou corrigir as limitações. De acordo com esta perspectiva, os traços associados com a 

inteligência funcional são parcialmente idiográficos, não nomotéticos. Não existe um 

conjunto único de aptidões em que todas as pessoas possam ser avaliadas e que 

caracterize de forma completa a sua inteligência funcional. As pessoas atingem o 

sucesso, em parte, de maneira idiosincrática, encontrando a melhor maneira de 

rentabilizar o seu padrão de potencialidades e limitações.” 

 

4. Esta última definição põe em evidência o sistema complexo em que Sternberg entende a 

inteligência; a quarta etapa dos seus trabalhos caracteriza-se justamente por uma ainda mais ampla e 

profunda tentativa de síntese e integração conceptual. A síntese que Sternberg se propõe fazer na obra 
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que publica em 2003(k), Wisdom, Intelligence, and Creativity Synthesized, sumariamente designada de 

Modelo WICS (ver também Sternberg, 2005c,d; 2007), procura sobretudo integrar num único modelo 

teórico todo o corpo de investigação e conceptualização que desenvolveu, juntamente com a sua 

equipa, ao longo de cerca de 30 anos, em torno dos três aspectos que vieram a ser incorporados na 

Teoria da Inteligência Funcional: a investigação da inteligência analítica, sobretudo correspondente à 

fase componencial e que deu origem à Teoria Componencial; a investigação da inteligência criativa, 

que conduziu ao desenvolvimento de duas teorias da criatividade – Investment Theory of Creativity 

(Sternberg & Lubart, 1991a,b, 1995) e Propulsion Theory of Creativity (Sternberg, 1999e); e a 

investigação da inteligência prática, que incidiu no conhecimento tácito e esteve na origem de uma 

teoria da sabedoria (Sternberg, 1998b) – Balance Theory of Wisdom. Embora a Teoria da Inteligência 

Funcional inclua já a inteligência criativa, o que Sternberg sublinha ao propor o Modelo WICS é que a 

criatividade envolve muito mais do que simplesmente a inteligência criativa, mais do que a capacidade 

para lidar com situações ou tarefas novas ou a capacidade de automatização; da mesma maneira, 

ainda que a inteligência prática, o conhecimento tácito ou a facilidade na sua aquisição, constitua um 

aspecto importante da capacidade para lidar eficazmente com situações do quotidiano, como as de 

interacção social, por exemplo, estas exigem geralmente muito mais do que apenas inteligência prática: 

exigem “sensatez” ou, numa palavra, “sabedoria” (wisdom). 

A criatividade, uma área de investigação tradicionalmente negligenciada pela psicologia 

(Sternberg, 2003k), recebeu na década de 90 um renovado interesse, sobretudo dirigido ao 

desenvolvimento de modelos de confluência que procuram articular contributos pontuais, nunca antes 

articulados entre si, de domínios e abordagens distintas. Na teoria proposta por Sternberg e Lubart 

(1991a,b) a criatividade é entendida como investimento (Investment Theory of Creativity): a pessoa 

criativa compra a baixo custo, apresentando uma ideia que não é valorizada ou sequer reconhecida 

pelos outros e, de seguida, tenta convencê-los do seu valor; depois de o conseguir, o que aumenta o 

valor que é atribuído à ideia, a pessoa criativa vende-a a preço elevado e passa a ideia a outros, 

movendo-se em direcção a uma nova ideia. Embora as pessoas em geral gostem de ver as suas ideias 

apreciadas pelos outros, regra geral o aplauso imediato e unânime constitui indicador de que uma ideia 

não é particularmente criativa; pelo contrário, a história das artes e das ciências está repleta de 

exemplos de ideias criativas que começaram por ser abertamente, ou mesmo violentamente, 

rejeitadas, por serem interpretadas como uma ameaça ao saber estabelecido e ao status quo, vindo só 

mais tarde a afirmar-se ou mesmo a ser generalizadamente aceites. Por implicar desafio à maioria e ao 

conhecimento instituído, a criatividade envolve muito mais do que apenas funções cognitivas; envolve 

sobretudo uma tomada de decisão – a de “ser criativo” – e exige, por isso, um conjunto de recursos: 
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o Capacidades cognitivas: a) a capacidade criativa de ver um problema de maneira nova 

e escapar às fronteiras impostas pelo pensamento convencional; b) a capacidade 

analítica para discernir quais das novas ideias merecem ser retidas; e c) a capacidade 

prática de persuadir os outros  do valor da ou das novas ideias. A capacidade criativa 

isolada, na ausência das outras duas, resulta em ideias novas que não são sujeitas ao 

escrutínio necessário para as aperfeiçoar e fazer funcionar; apenas a capacidade 

analítica, na ausência das outras, resulta em ideias altamente críticas mas não 

necessariamente criativas; e a capacidade prática isolada das restantes resulta em 

eventual aceitação social das ideias, não tanto pelo seu valor intrínseco, mas mais pela 

forma poderosa ou expressiva como foram apresentadas. Daí que todas estas 

capacidades não sejam suficientes só por si, sendo sobretudo necessário que o 

indivíduo decida fazer, e efectivamente faça, um uso articulado de todas elas. 

o Conhecimento: para ser possível ser criativo de modo a fazer avançar um domínio é 

necessário que exista uma sólida base de conhecimentos nesse domínio; mas é 

necessário também decidir não se deixar absorver pelo conhecimento estabelecido e 

antes partir dele avançando em novas direcções. 

o Estilos de pensamento: enquanto formas preferenciais de utilização dos recursos 

cognitivos pessoais (ver Teoria do Auto-governo Mental – p.206), os estilos de 

pensamento envolvem a tomada de decisão quanto às capacidades a aplicar perante 

um problema: o estilo legislativo, preferência por pensar de maneira nova, e o estilo 

global, pensar globalmente e investir em distinguir quais os aspectos do problema que 

são ou não relevantes, são particularmente favoráveis à criatividade. 

o Personalidade: algumas características de personalidade que favorecem a criatividade, 

como a persistência, o gosto pelo risco e a tolerância à ambiguidade, facilitam o 

desafio à maioria instituída que as ideias criativas sempre exige, e a concomitante 

tarefa de persuasão dos outros. Mas essas características não são estáticas ou 

permanentes; há que decidir manter a persistência ou correr riscos, por exemplo. 

o Motivação: raramente alguém é criativo numa área para que não esteja motivado. A 

criatividade manifesta-se quando o indivíduo realmente gosta daquilo que está a fazer. 

Mas também aqui a criatividade se manifesta por uma decisão: a decisão de se 

motivar, como nas situações que à partida não são atractivas e para as quais o 

indivíduo criativo procura perspectivas que o ajudem a motivar-se e a encará-las como 

agradáveis. 
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o Meio envolvente: há meios mais ou menos favoráveis à criatividade, que a premeiam 

ou, ao contrário, a reprimem. Em geral, a maioria dos meios não apoiam a criatividade, 

às vezes ameaçando mesmo o bem-estar ou a própria vida da pessoa criativa; por 

esta razão, o indivíduo criativo tem de decidir como responder aos desafios e ataques 

permanentes do meio – algumas pessoas cedem à pressão do meio e permitem que 

ele lhes bloqueie a criatividade; outras decidem não o consentir. 

De acordo com esta teoria, a criatividade envolve mais do que uma simples colecção de todos 

estes recursos, primeiro, porque existem limiares (por exemplo, de conhecimento ou de motivação) 

abaixo dos quais dificilmente se manifestará o pensamento criativo; segundo, porque por vezes a 

limitação num recurso pode ser pelo menos parcialmente compensada pelo excesso noutro (por 

exemplo, a motivação compensar a falta de apoio do meio); terceiro, porque as interacções dos vários 

recursos multiplicam mais do que simplesmente somam os seus efeitos. A criatividade manifesta-se 

antes como uma atitude perante a vida: uma atitude que envolve a decisão de não aceitar que uma 

sociedade que encoraje o conformismo intelectual contribua para suprimir o potencial criativo. 

A conceptualização sobre a criatividade foi posteriormente elaborada por Sternberg (1999e) 

que a aplicou em particular aos “contributos criativos” para o avanço de um qualquer domínio: sugere 

então que a criatividade representa sempre um esforço de “propulsão”, pois corresponde a uma 

tentativa de deslocar um domínio do lugar onde ele se encontra para um lugar onde a pessoa criativa 

pensa que poderia, com vantagem, encontrar-se – daí a designação da teoria: Propulsion Theory of 

Creativity. Deste ponto de vista, a criatividade implica ainda uma outra decisão: a de exercer liderança 

num domínio. E o exercício da liderança depende do investimento que se decide fazer dos recursos 

criativos disponíveis tendo em vista diferentes tipos de contributos criativos. Sternberg propõe uma 

taxonomia dos contributos criativos que inclui oito tipos, organizados em três categorias, que 

correspondem a outras tantas formas de exercício da liderança (Sternberg, 1999e, 2003k): 

o Aceitação dos paradigmas actuais e tentativa de sua ampliação: 

� 1.REPLICAÇÃO: tentativa de demonstração de que o domínio se encontra no 

lugar certo; 

� 2.REDEFINIÇÃO: tentativa de redefinição do lugar onde o domínio se encontra: 

perspectivação do domínio de outros pontos de vista; 

� 3.INCREMENTAÇÃO: tentativa de propulsão do domínio no sentido em que ele 

está já a avançar; 

� 4.INCREMENTAÇÃO AVANÇADA: tentativa de propulsão do domínio no sentido em 

que ele está já a avançar mas mais para diante do que a maioria dos 

especialistas estão dispostos a ir; 
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o Rejeição dos paradigmas actuais e tentativa de seu reposicionamento 

� 5.REDIRECCIONMENTO: tentativa de redireccionamento do domínio a partir do 

ponto onde se encontra numa direcção nova, diferente da sua direcção actual 

de evolução;   

� 6.RECONSTRUÇÃO/REDIRECCIONAMENTO: tentativa de movimentação do domínio 

em direcção a um ponto onde esteve no passado, para que possa retomar a 

sua evolução a partir desse ponto, e numa nova direcção; 

� 7.REINICIAÇÃO: tentativa de movimentação do domínio no sentido de um ponto 

em que nunca esteve, para que possa evoluir a partir desse ponto e, numa 

nova direcção; 

o Reunião de paradigmas actualmente dispersos 

� 8.INTEGRAÇÃO: tentativa de articulação de duas ou mais perspectivas actuais 

sobre um fenómeno numa perspectiva única. 

Dentro de cada forma de contributo criativo, existem, evidentemente, níveis quantitativos 

diferenciados, cada uma delas podendo então expressar a criatividade em grau diverso. O que 

distingue o grau de criatividade de um contributo não é meramente a pertença a um determinado tipo, 

posto que estas categorias são “nominais” mais do que “ordinais” (Sternberg, 2003k, p.126); e embora 

determinados tipos constituam desafio ao conhecimento instituído mais do que outros, os tipos 5 a 8 

mais do que os tipos 1 e 2, esse simples facto não implica que esses contributos sejam mais “criativos” 

do que outros. Ainda assim, os diferentes tipos de contributos têm implicações diferentes para um 

domínio: os tipos 1 e 2 tendem a deixar o domínio onde ele se encontra já, posto que preservam os 

paradigmas actuais; os tipos 3 e 4 tendem a impulsionar o domínio no sentido da tendência actual de 

evolução, mas conservam ainda os actuais paradigmas; os tipos 5 e 6 tendem a rejeitar os paradigmas 

actuais e a promover a propulsão do domínio numa nova direcção, a partir de um ponto pré-existente; e 

os tipos 7 e 8 reiniciam o domínio a partir de um ponto novo e impulsionam-no numa nova direcção.  

Além da criatividade, que corresponde a uma elaboração a partir da noção de inteligência 

criativa, Sternberg interessou-se também pela conceptualização e estudo empírico da sabedoria. Este 

interesse, que decorreu, por sua vez, da noção de inteligência prática e da investigação sobre o 

conhecimento tácito, agudizou-se num momento muito específico, durante a administração Clinton nos 

EUA (Sternberg citado em Plucker, 2003b): por essa altura, Sternberg apercebe-se de que nem a teoria 

componencial nem a teoria triárquica permitem explicar um simples fenómeno: “como podem pessoas 

inteligentes fazer coisas estúpidas?” (Sternberg, 2003j, 2004f, 2005a). Com efeito, a aplicação da 

inteligência, designadamente da inteligência prática, pode ter em vista o benefício do próprio em 

conjunto com, ou em alternativa ao, benefício dos outros; o compromisso necessário à satisfação 
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simultânea das necessidades do próprio e das exigências do meio, que inclui as necessidades e os 

direitos dos outros, traz a lume a noção de sabedoria como construto relevante para a compreensão do 

comportamento inteligente – um percurso que lembra a evolução do pensamento de Wechsler (cf. 

p.179). Ser inteligente significa mais do que apenas utilizar bem um conjunto de recursos cognitivos; 

implica também alcançar compromissos satisfatórios para o próprio, para os que o rodeiam e para o 

contexto em que vive – ideia central da Balance Theory of Wisdom (Sternberg, 1998b, 2000e). A 

sabedoria é, assim, definida por Sternberg (2003k, p.152) como “a aplicação da inteligência funcional e 

da criatividade, mediada por valores orientados para o bem comum, através do compromisso entre os 

interesses a) intrapessoais, b) interpessoais e c) extrapessoais, a a) curto, ou a b) longo prazo, tendo 

em vista o equilíbrio entre a) a adaptação a meios previamente existentes, b) a modelação desses 

meios e c) a selecção de novos meios.” Envolve a inteligência funcional porque implica os processos 

cognitivos – metacomponentes e componentes de processamento – e o conhecimento tácito – 

adquirido pela intervenção das componentes de aquisição de conhecimento; e envolve a inteligência 

criativa, ou mesmo a criatividade, porque uma solução sensata para um problema nem sempre é 

imediata ou óbvia. Além disso, uma tal solução requer conhecimento prévio, para que sejam 

conhecidas as opções em aberto: há que “saber o que se sabe, saber o que não se sabe, saber o que 

pode saber-se e o que não pode saber-se, num determinado momento ou lugar.” (Sternberg, 2003k, 

p.153).  

Mas a sabedoria envolve muito mais do que a inteligência e a criatividade: implica os 

interesses, valores e necessidades do próprio indivíduo, e o reconhecimento dos interesses, valores e 

necessidades dos outros (pelo que requer conhecimento de si e capacidade de descodificação de 

sinais verbais e não verbais dos outros – implica, sem dúvida, a inteligência emocional); e implica 

também o conhecimento dos, e o envolvimento nos, objectivos e propósitos das instituições ou 

comunidades em que o indivíduo se move, e aos quais pretende ajustar-se (por adaptação, modelação 

ou selecção) – a família, a escola, o grupo de pares, a empresa, a freguesia, a paróquia, etc. Muitas 

situações em que falha o equilíbrio na articulação de todas estas necessidades, valores e propósitos 

resultam em desastres, de consequências mais ou menos devastadoras em função do alcance das 

decisões e acções do indivíduo, situações que despoletam a questão “por que razão pessoas 

inteligentes podem fazer coisas tolas?”33 A resposta é simples: porque a sabedoria das decisões 

envolve muito mais do que apenas a “inteligência”. Para Sternberg, a “tolice” (foolishness) compreende-

se como “desequilíbrio” no compromisso entre todos os aspectos em jogo; propõe, por isso, a 

                                                
33 Assinale-se que Sternberg mudou a ênfase do termo “estúpido” (stupid), nos primeiros textos sobre o tema, para a ênfase 
no termo “tolo” (foolish), nos trabalhos posteriores, exactamente porque a maioria dos comportamentos que na linguagem 
comum classificamos como “estúpidos”, em oposição a inteligentes na acepção clássica, são antes “tolos”, em oposição a 
“sábios”ou “sensatos” (Sternberg, 2003j, 2004c). 
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Imbalance Theory of Foolishness (Sternberg, 2003j, 2004f), de acordo com a qual o comportamento ou 

as decisões “disparatadas” ou “tolas” resultam da ausência de sabedoria e representam mesmo o seu 

oposto. Enumera cinco características (Sternberg, 2004f) que propiciam as decisões ou 

comportamentos “tolos” em pessoas ocupando posições de poder, características que podem ajudar a 

entender alguns escândalos políticos ou tragédias do mundo empresarial: 1) optimismo irrealista – 

despreocupação em relação às consequências, muito em especial às consequências a longo prazo, 2) 

egocentrismo – negligência das responsabilidades para com os outros e/ou as instituições, 3) 

sentimento de omnisciência – convicção infundada na amplitude e na exactidão do conhecimento que 

se possui, 4) sentimento de omnipotência – convicção infundada no alcance do poder que se tem, ou 

na possibilidade de generalização desse poder a novas áreas de influência, e 5) sentimento de 

invulnerabilidade – convicção infundada no apoio e na protecção incondicionais providenciados por 

terceiros. Este tipo de atitude ou convicções é revelador, desde logo, de défice ao nível da aquisição e 

utilização do conhecimento tácito, mas é perfeitamente compatível com um elevado nível de 

inteligência geral (um elevado QI, por exemplo), razão por que pessoas convencionalmente inteligentes 

podem, ainda assim, actuar de forma insensata e “fazer disparates”. A sabedoria não consiste em 

simplesmente maximizar os ganhos ou interesses pessoais, mas antes em gerir equilibradamente 

diversos interesses e objectivos intrapessoais, interpessoais e extrapessoais. Por definição, os 

problemas que exigem sabedoria envolvem sempre, pelo menos em algum grau, cada um destes três 

tipos de interesses. E embora a sabedoria envolva a inteligência prática, e em particular o 

conhecimento tácito, ultrapassa o mero alcançar de objectivos favoráveis ao indivíduo, mesmo que 

desfavoráveis para os outros (o conhecimento tácito cegamente aplicado). Pelo contrário, a sabedoria 

orienta-se por valores de bem comum e, ainda que reconhecendo que este “bem comum” pode ser 

mais favorável a uns do que a outros, procura o melhor compromisso possível entre todos os 

interesses em presença.  

Mas a sabedoria envolve equilíbrio também a um outro nível: ao procurar o melhor 

compromisso entre interesses intrapessoais, interpessoais e extrapessoais, há que ponderar ou 

harmonizar três cursos de acção possíveis – adaptação, modelação e selecção. Embora a adaptação 

(modificar-se a si próprio para se ajustar ao meio) constitua opção viável numa grande diversidade de 

situações, ela não constituirá sempre o curso de acção mais adequado em todas as circunstâncias. 

Regra geral, o ajustamento equilibrado de um indivíduo a um meio determinado requer um 

compromisso entre adaptação e modelação (modificação do meio por parte do indivíduo para melhor o 

ajustar às necessidades do indivíduo); e é quando um tal compromisso se torna difícil ou impossível de 

alcançar que pode entrar em jogo o terceiro processo, a selecção de um novo meio. O recurso 

sistemático ou rígido a cada um destes processos, por outras palavras, o desequilíbrio ou falha no 
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compromisso entre eles, reveste-se frequentemente de consequências gravosas para o indivíduo e até 

para a sociedade: as guerras constituem a este respeito um dos mais expressivos exemplos, por 

representarem uma ênfase desproporcionada na modelação; o conformismo e o convencionalismo 

correspondem, por sua vez, a uma tendência, eventualmente exagerada, em função das 

circunstâncias, para optar pela adaptação em detrimento da modelação; e a aplicação sistemática ou 

excessiva do processo de selecção, em detrimento do esforço de adaptação ou modelação, pode 

conduzir a instabilidade e insegurança e determinar opções precipitadas, pouco favoráveis ao 

ajustamento do indivíduo a longo prazo (Sternberg, 2004f).  

O modelo WICS pretende uma síntese de sabedoria, inteligência e criatividade. Esta síntese é 

efectuada a dois níveis: no das teorias implícitas e no das teorias explícitas. Ao nível das teorias 

implícitas, embora existam algumas sobreposições entre os três conceitos, há aspectos que 

particularizam cada um, aspectos que em geral ultrapassam as noções convencionais relativas aos 

respectivos construtos. Constituem, portanto, concepções mais amplas e articuladas entre si do que os 

conceitos tradicionais, aqueles que são geralmente operacionalizados em técnicas diferenciais. Ao 

nível das teorias explícitas, os três conceitos são também distintos mas interligados: a inteligência, em 

sentido estrito (tradicional), baseia-se sobretudo no aspecto analítico da inteligência funcional, a 

criatividade no aspecto criativo e a sabedoria no aspecto prático, em particular no conhecimento tácito. 

A inteligência funcional constitui por isso o substrato fundamental dos três construtos; mas esta 

articulação é bem mais complexa, quer porque 1) cada um dos aspectos da inteligência funcional é 

chamado a intervir em qualquer das áreas de funcionamento, quer ainda porque 2) cada área de 

funcionamento envolve mais do que apenas o respectivo aspecto da inteligência funcional. 

1) A inteligência analítica intervém em qualquer das áreas de funcionamento – inteligência, no 

sentido tradicional, criatividade e sabedoria – através dos três tipos de componentes: as 

metacomponentes desempenham sempre o papel crucial de funções executivas centrais que 

reconhecem a existência de um problema, definem a sua natureza, formulam estratégias para o 

resolver, etc. – seja o problema uma tarefa escolar (relativamente familiar e abstracta), uma situação 

nova (relativamente pouco familiar) ou uma resolução de natureza prática (concreta). As componentes 

de execução estão também envolvidas na resolução dos três tipos de problema, pois todos eles exigem 

sempre alguma forma de inferência – por exemplo, inferência de relações entre números numa tarefa 

escolar de aritmética (inteligência), inferência de relações analógicas ao criar um modelo de um 

fenómeno (criatividade), inferência de intenções do interlocutor numa tarefa de negociação (sabedoria). 

Finalmente, as componentes de aquisição de conhecimento são chamadas a intervir em cada uma das 

áreas de funcionamento: o processamento de informação exige, em todas elas, a localização da 

informação relevante no contexto (codificação selectiva), a combinação dessa informação num todo 
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com significado (combinação selectiva) e o estabelecimento de relações entre informação nova e 

informação previamente organizada na memória (comparação selectiva).  

A inteligência criativa está também envolvida nas três áreas de funcionamento, apesar da mais 

explícita ligação à criatividade. Há que lidar com a novidade na resolução de tarefas escolares ou na 

resolução de testes, sobretudo em testes de inteligência fluida ou em problemas de insight, e também 

há que lidar com a novidade em problemas de ordem prática que se colocam no quotidiano. Os 

problemas mais ou menos rotineiros com que o indivíduo se confronta poderão exigir-lhe “bom senso” 

mas não sabedoria; são os desafios mais complexos que o surpreendem, e o colocam perante novos 

dilemas, em que há que pesar e conciliar múltiplos interesses e objectivos de modo a atingir 

compromissos orientados por valores de bem comum, que lhe exigem mais do que inteligência, mais 

do que bom senso, sabedoria. 

Por fim, a inteligência prática é chamada a intervir em qualquer das três áreas de 

funcionamento: embora menos envolvida na inteligência, em sentido restrito, nas tarefas escolares, por 

exemplo, pelo carácter geralmente abstracto que estas assumem, ela é necessária no desenvolvimento 

de estratégias (por exemplo, de métodos de estudo ou de trabalho rentáveis, porque adequados aos 

objectivos de cada disciplina, à natureza de cada matéria ou ao tipo de exigência ou forma de 

avaliação) e no desenvolvimento de relações interpessoais produtivas (com colegas e professores, por 

exemplo). No domínio da criatividade, as competências de ordem prática aplicam-se na implementação 

das ideias novas ou na tarefa, por vezes árdua, de persuasão dos outros do valor das novas ideias. A 

inteligência prática, muito em especial o conhecimento tácito, constitui, por seu turno, o aspecto mais 

fundamental da sabedoria.  

2) Qualquer das áreas de funcionamento – inteligência, criatividade e sabedoria – envolve mais 

do que o aspecto da inteligência funcional respectivo e mais ainda do que a sua mera combinação. A 

inteligência, em sentido estrito, não depende apenas da inteligência analítica nem da sua combinação 

com as inteligências criativa e prática: mesmo os autores defensores da mais clássica noção de 

inteligência geral não negam o papel de muitos outros factores – por exemplo, conativos, contextuais e 

situacionais – no desenvolvimento e na manifestação da inteligência34. A criatividade, Sternberg 

sublinha-o repetidamente, envolve muito mais do que apenas inteligência criativa, ou que a sua 

combinação com os dois outros aspectos da inteligência – de acordo com as teorias da criatividade que 

propôs, envolve motivação, estilos de pensamento, atributos de personalidade, factores de meio; os 

problemas que exigem criatividade tendem a ser muito mais complexos do que os que exigem 

                                                
34 Por exemplo, como assinalado oportunamente, já Wechsler preconizava que a avaliação cognitiva não devia limitar-se a 
uma simples quantificação mas deveria enquadrar-se numa compreensão ampla do funcionamento e do contexto do 
indivíduo. 
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inteligência criativa (isto é, capacidade de responder à novidade ou de automatização). Por fim, embora 

a sabedoria dependa em larga medida do conhecimento tácito, e em alguma medida das inteligências 

analítica e criativa, é um construto muito mais complexo que envolve o compromisso entre interesses 

intrapessoais, interpessoais e extrapessoais e o jogo equilibrado entre diferentes processos de 

ajustamento ao meio (adaptação, modelação e selecção), funções que presumivelmente dependem 

também de factores conativos e afectivos. 

O modelo WICS promove, assim, a consolidação da teoria da inteligência funcional, que 

constitui pilar fundamental de todo o funcionamento cognitivo, mas alarga os horizontes da teoria a 

áreas de funcionamento mais amplas, mais complexas e mais interrelacionadas, o que mais acentua a 

natureza sistémica das propostas teóricas de Sternberg. Embora tendo o mérito da síntese e da 

explicitação das relações entre as três formas de inteligência, algo que por excessivo tempo 

permaneceu mais implícito do que explícito na obra de Sternberg, o modelo deixa menos definidos os 

contornos do construto inteligência, o que mais não será do que uma consequência da natureza 

sistémica do construto de inteligência funcional.  

  

3.2.2. Estatuto Epistemológico da Obra de Sternberg   

De todas as metáforas ou paradigmas de investigação da inteligência humana caracterizadas 

no CAPÍTULO 1, a que menos claramente se consubstancia nas propostas teóricas de Sternberg, apenas 

se podendo reconhecer a sua presença de forma implícita, é a metáfora biológica (ou paradigma 

biológico). Sternberg (1990, p.162) é muito claro na sua posição relativamente a essa metáfora (ver 

também Sternberg, 2005b, 2006c): 

o “A metáfora biológica é a mais reducionista, posto que procura compreender a 

inteligência directamente em termos de funcionamento biológico [estudando o cérebro 

e as operações do sistema nervoso central] em vez de indirectamente, a partir dos 

níveis molares de processamento. Contudo […] as inferências que se fazem a partir da 

abordagem biológica são frequentemente tão indirectas, ou às vezes mesmo mais 

indirectas, do que as inferências provenientes das abordagens alternativas.” 

Ao classificar como “nível molar de processamento” toda a investigação orientada pela 

metáfora computacional (paradigma informacional), o que é confirmado pela forma como a situa na 

classificação dos “Loci da Inteligência Humana” (cf. p.32) (Sternberg, 1986a, 1990) – no mundo interno 

do indivíduo, “nível molar” cognitivo (metacognição, cognição e respectiva interacção) – Sternberg não 

parece admitir o quanto os trabalhos da sua etapa inicial de investigação no domínio da inteligência, 

enquadrados por essa metáfora, enfermam precisamente das limitações que aponta à metáfora 

biológica: reducionismo e não reconhecimento do carácter indirecto das inferências.  
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Com efeito, ao atendermos à sequência das quatro etapas da investigação descritas, não 

podemos deixar de reconhecer que o seu percurso descreveu uma subida progressiva no nível de 

observação e explicação (na acepção de Reuchlin, 1999/2002): a primeira etapa (finais da década de 

70, início da de 80 - Teoria Componencial) correspondeu à pesquisa dos “determinismos ascendentes” 

do comportamento inteligente, incidiu em variáveis relativamente moleculares – as componentes de 

processamento mental na base da resolução dos testes tradicionais de inteligência – e foi dominada 

por métodos de investigação experimental laboratorial; na segunda etapa (meados dos anos 80, início 

dos anos 90 - Teoria Triárquica), começou a esboçar-se a tendência de posicionamento num nível de 

observação mais elevado – subteoria contextual, que sublinha as funções da inteligência (adaptação, 

selecção e modelação na relação com o meio) e, por inerência, a importância dos “determinismos 

descendentes” do comportamento inteligente, e subteoria experiencial, que assinala a importância dos 

“determinismos horizontais” – embora seja dada ainda enorme ênfase nesta fase aos processos 

internos ou “determinismos ascendentes” – subteorias componencial e, em parte, experiencial. O 

aparecimento, ainda na segunda etapa, da Teoria do Auto-governo Mental representa também uma 

subida no nível de observação, uma vez que acentua a metacognição mais do que os processos 

cognitivos e introduz variáveis molares – os estilos de pensamento – que se situam na articulação 

entre as áreas de funcionamento cognitivo, conativo e afectivo. Na terceira etapa (meados dos anos 

90, início da década actual - Inteligência Funcional) o nível de observação e explicação decididamente 

sobe, o que se torna manifesto não só na natureza molar dos construtos que introduz – inteligência 

analítica, inteligência criativa e inteligência prática – como ainda na orientação metodológica que 

adopta – muito para lá do método experimental laboratorial, aplica metodologia diferencial, em 

particular métodos estruturais (nos estudos que designa de “validade interna”), efectua investigações 

de campo, nos contextos educativo e profissional (nos estudos que designa de “validade externa”) (ver 

por exemplo, Sternberg, 1999f, 2003b, 2006b) e procura implementar investigação ATI, na acepção de 

Cronbach (1957, 1975a)35, tendo em vista estudar as interacções indivíduosXsituações (Grigorenko & 

Sternberg, 1997; Sternberg, 1997d,e; Sternberg & Clinkenbeard, 1995; Sternberg., Ferrari, 

Clinkenbeard, & Grigorenko, 1996; Sternberg, Grigorenko, Ferrari, & Clinkenbeard, 1999); por fim, a 

etapa mais recente (modelo WICS) corresponde a um esforço de integração do conceito de 

inteligência com outros conceitos vizinhos (Sternberg, 2003k; 2005c,d) num modelo que representa 

uma estrutura de elevado nível de observação e explicação, bem contrastante com o nível em que 

Sternberg se lançou, há cerca de 30 anos, na investigação da inteligência humana.  

                                                
35 Os estudos ATI, Aptitude Treatment Interaction, concebidos de modo a dar conta simultaneamente da variabilidade inter-
indivíduos (“aptitude”) e da variabilidade inter-situações (“treatment”), procuram ultrapassar o hiato que se estabelecera na 
ciência psicológica entre a psicologia correlacional ou diferencial, ocupada do primeiro tipo de variabilidade, e a psicologia 
experimental, ocupada do segundo. 
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Este percurso de ascensão no nível de observação e explicação revela não só o progressivo 

reconhecimento da natureza complexa do construto sob investigação, como sobretudo a tentativa de 

concepção de modelos cada vez mais abrangentes, que contemplam e articulam os diversos loci da 

inteligência humana identificados desde 1986(a) por Sternberg. Por isso mesmo, quando analisadas 

da perspectiva actual, as primeiras propostas teóricas de Sternberg não podem deixar de ser 

consideradas reducionistas, tanto mais que se propunham assumir o carácter de “metateoria da 

inteligência” ao especificar “a forma que qualquer teoria da inteligência deve assumir” (Sternberg, 

1977, p.3): deve “especificar os processos ou componentes de tratamento da informação envolvidos 

nas tarefas que apelam para a inteligência e a regra de combinação desses processos na formação de 

uma estratégia de processamento” (Sternberg, 1977, p.x). Recorde-se que Sternberg considera então 

as componentes de processamento mental da informação como “unidades” fundamentais para o 

estudo da inteligência humana, por constituírem processos elementares não-arbitrários e universais, 

ao contrário das aptidões. Estas, por se definirem a partir dos conteúdos (como verbal, numérico, etc.), 

são dependentes do contexto cultural, e por constituírem construtos hipotéticos, são arbitrárias e 

apenas indirectamente detectáveis, através do estudo das diferenças individuais.  

O argumento de Sternberg em favor da não-arbitrariedade das componentes assenta na 

possibilidade da sua inspecção directa, uma vez que enquanto processos as componentes se 

manifestam pela contribuição para os tempos de latência e para as taxas de erro, não se expressando 

numa qualquer escala arbitrária (Sternberg, 1977, p.317). Convém assinalar que este tipo de “escala 

arbitrária” a que Sternberg alude constitui, de facto, o mais comum nível de medida (Stevens, 1946) 

utilizado em psicologia, o das chamadas “escalas de intervalos” (o tipo de escala em que se expressa, 

por exemplo, o QI de desvio proposto por Wechsler e posteriormente adoptado em muitas técnicas de 

avaliação da inteligência); mas da opção, dada a sua viabilidade, por um nível de medida mais robusto 

– o nível das escalas proporcionais ou de razão – não decorre que os construtos sob investigação 

sejam não-arbitrários. Os tempos de latência ou o número de erros podem, com efeito, expressar-se 

em escalas proporcionais, que admitem zero absoluto (algo que dificilmente pode aplicar-se à 

inteligência ou a outras variáveis molares em psicologia) – é concebível, mesmo que não seja 

observável, o tempo de latência de 0.00 milisegundos, como é concebível, ainda que improvável, a 

realização de uma tarefa experimental complexa cometendo 0 erros. Mas o facto de uma observação 

se expressar numa escala proporcional – ser passível de quantificação em unidades de tempo, por 

exemplo – não confere valor absoluto, não-arbitrário, à variável que se supõe estar a ser medida, nem 

é garante da “existência”, ou “natureza fundamental”, de um construto: a codificação, a inferência ou a 

transposição, por exemplo, são processos tão arbitrários (construtos tão hipotéticos) quanto a aptidão 

verbal ou o factor g, posto que o método de análise componencial, e em particular a tarefa de 
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decomposição da actividade cognitiva, repousa também ela numa conceptualização, neste caso 

relativa aos processos envolvidos na resolução de um item, no exemplo, de analogias. Os próprios 

resultados provenientes da investigação componencial puseram a nu esta arbitrariedade, quando 

revelaram que a componente residual preparação/resposta, apesar da sua natureza conceptualmente 

ambígua, era a mais correlacionada com o desempenho global (cf. p.191) – o que fez emergir um novo 

“construto hipotético”, o de metacomponente.  

É verdade que Sternberg reconhece hoje que na sua primeira fase de investigação, à 

semelhança de muitos outros psicólogos cognitivistas da época, acreditava que a abordagem cognitiva 

era a panaceia para todos os males do domínio da inteligência (Sternberg, 2001a); mas já por essa 

altura (1977, p.66) admitia o carácter reducionista da perspectiva componencial: “a análise 

componencial, como toda a psicologia, é reducionista uma vez que selecciona para estudo apenas 

aqueles aspectos do comportamento que se pensa serem de relevância teórica.” No entanto, embora 

a investigação em qualquer domínio, e não apenas na psicologia, pressuponha sempre alguma forma 

de selecção prévia de um fenómeno ou conjunto de fenómenos a observar ou explicar, e mesmo de 

um ou apenas alguns aspectos desses fenómenos a tratar isoladamente (iniciando-se 

necessariamente por uma processo de “codificação selectiva”36), ela só será reducionista se 

corresponder a uma “busca adolescente da certeza absoluta, com prejuízo da compreensão da 

complexidade” (Dewey, 1929 citado por Overton, 2002, p.29). Há que distinguir análise e 

reducionismo: análise e síntese interligam-se numa relação dialéctica, a análise diferenciando as 

partes em relação ao todo, a síntese integrando-as no todo; em contraste, o reducionismo opõe-se à 

síntese, reducionismo e síntese são mutuamente exclusivos, uma postura inviabiliza, por definição, a 

outra. O reducionismo radica numa metatoria fragmentada que dicotomiza na procura de verdades 

absolutas. E essa parece ser a atitude subjacente à afirmação de que a componente de 

processamento da informação constitui “a” unidade fundamental de que deve partir a investigação da 

inteligência, enquanto processo elementar “não-arbitrário” e de carácter “universal”, afirmação, aliás, 

pouco congruente com a crítica que o próprio autor mais tarde (Sternberg,1986b, p.146) explicitamente 

dirige ao reducionismo: “[…] existe um perigo em ser-se abertamente reducionista: na tentativa de 

encontrar uma única variável dependente que represente adequadamente toda a complexidade de um 

fenómeno, pode-se perder o fenómeno, ou reduzi-lo a algo suficientemente manejável mas que 

apenas vagamente se assemelha ao fenómeno em toda a sua riqueza”. 

                                                
36 A noção de codificação selectiva, um dos processos que faz parte das componentes de aquisição de conhecimento 
(Teoria Triárquica), é aqui aplicada à investigação científica. Assinale-se que também os outros processos – combinação 
selectiva e comparação selectiva – poderiam ser aplicados à construção do conhecimento científico, o que constituiria uma 
aplicação epistemológica da Teoria Triárquica da Inteligência. 
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 Assumir uma atitude sintética implica, por seu turno, o abandono das certezas absolutas e da 

estabilidade proporcionada pelas dicotomias; e implica a concomitante aceitação da complexidade, e 

sobretudo do risco da “ansiedade cartesiana” ou da “insegurança ontológica” (Bernstein, 1983 e Laing, 

1960 citados em Overton, 2002, p.31) desencadeadas pelo espectro do relativismo absoluto. Acerca 

da subteoria contextual, em 1985 Sternberg comenta que a visão contextualista reconhece 

simplesmente a permanente mudança no espaço e no tempo do que constitui o comportamento 

inteligente. E acrescenta: “pode-se experimentar algum desconforto com a labilidade que esta noção 

implica para a definição da inteligência. Na verdade, eu sinto-me desconfortável com ela.” (Sternberg, 

1985a, p.54). De uma atitude francamente reducionista, radicada numa metateoria fragmentada, 

Sternberg evoluiu em poucos anos, como se depreende deste seu comentário, no sentido de uma 

postura mais flexível que aceita a complexidade e, ainda que apenas parcialmente, o relativismo da 

noção de inteligência (parcialmente porque reafirma a universalidade das componentes de 

processamento da informação, talvez como forma de tentar escapar ao sentimento de desconforto que 

confessa). A aceitação da complexidade significa o reconhecimento da complementaridade entre os 

determinismos descendentes (subteoria contextual) os determinismos ascendentes (subteoria 

componencial) e os determinismos horizontais (subteoria experiencial), mas sem reconhecer a 

nenhum deles carácter nuclear ou fundamental. A Teoria Triárquica corresponde já a um patamar mais 

elevado do nível de observação e explicação (Reuchlin, 1999/2002) ao mesmo tempo que representa 

uma aproximação à abordagem estrutural e ao enquadramento na metateoria relacional; ainda assim, 

mantém os seus alicerces sobretudo na subteoria componencial, o que confere maior estabilidade ao 

modelo, mas à custa de não preservar integralmente a complexidade do fenómeno sob estudo.  

Há que reconhecer, contudo, as raízes de um modelo estrutural nas primeiras etapas dos 

trabalhos de Sternberg: por um lado, porque o objectivo geral da análise componencial consistia em 

“identificar as componentes ou operações mentais subjacentes a tarefas de processamento mental de 

informação e revelar a organização destas componentes em termos quer das relações entre si, quer 

das relações com constelações de aptidões de nível mais elevado” (Sternberg, 1977, p.65, sublinhado 

acrescentado); por outro lado, porque o seu primeiro esboço para uma teoria da inteligência não se 

limita à identificação de uma listagem de componentes isoladas, mas coloca-as na base de uma 

hierarquia com diversos níveis interligados em que “as aptidões de referência” e a “inteligência” 

ocupam os níveis mais elevados (Sternberg, 1977, p.318). Mais ainda, ao estabelecer a relação entre 

as componentes de processamento descreve as interligações funcionais entre elas, com particular 

destaque para o lugar privilegiado das metacomponentes nessa relação, ao mesmo tempo que propõe 

também uma hierarquia definida por componentes de níveis de generalidade distintos que se 

relacionam entre si tomando por referência a maneira como intervêm no desempenho de cada tarefa. 
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Cada ponto de bifurcação desta hierarquia representa uma tarefa, cada tarefa envolve um conjunto de 

componentes (gerais, de classe e específicas) e algumas componentes intervêm em diferentes tarefas 

(as componentes de classe), nesse caso existindo concatenação de componentes. Como os níveis da 

hierarquia diferem em termos da complexidade das tarefas que lhes são atribuídas, as tarefas mais 

complexas, que exigem mais componentes de classe concatenadas numa única tarefa, ocupam níveis 

mais elevados da hierarquia ao contrário das tarefas mais simples, de nível mais baixo de 

generalidade por envolverem componentes em menor número e mais elementares (Sternberg, 1985a, 

pp.111-113). Assinale-se, contudo, apesar da configuração estrutural da hierarquia assim proposta, a 

natureza aditiva das ligações entre níveis, ou em cada nível, bem expressa pela utilização da palavra 

“concatenação”. Aliás, o carácter aditivo das componentes de processamento é repetidamente 

assinalado por Sternberg desde os primeiros estudos, nos anos 70, embora desde logo questione a 

sua legitimidade: “Na teoria componencial do raciocínio analógico, conceptualiza-se que os tempos e 

as dificuldades das componentes são aditivas. A regra aditiva ajusta-se bem aos dados. Os modelos 

aditivos têm a vantagem da simplicidade, mas não corresponderão a uma sobre-simplificação? Haverá 

outras regras de combinação que representem melhor o processo psicológico? Se for esse o caso, fica 

ainda por demonstrar a natureza dessas outras regras.” (Sternberg, 1977, p.323). 

É na terceira etapa da investigação, com o emergir do conceito de inteligência funcional, que 

Sternberg começa a caminhar mais decididamente no sentido da síntese, ou de uma abordagem 

estrutural da inteligência, movimento que corresponde a uma nova subida no nível de observação e 

explicação. Em primeiro lugar, não renegando a Teoria Triárquica e pelo contrário incorporando-a na 

nova perspectiva, ao ponto de manter em muitas publicações a designação da teoria, passa a tratar 

variáveis de um nível mais molar, bem mais próximas das tradicionais aptidões do que das 

componentes de processamento da informação. Talvez não tenha sido alheia a esta mudança de 

ênfase, a tentativa de tornar o seu modelo da inteligência mais “inteligível”, mais acessível ao grande 

público para lá dos especialistas, tendo em vista colocá-lo ao lado de outras teorias que, pelos anos 

90, alcançavam já grande popularidade – nomeadamente, a Teoria das Inteligências Múltiplas de 

Gardner e a Teoria da Inteligência Emocional, divulgada sobretudo por Goleman37. Mas admita-se que 

esta subida no nível de observação era previsível, numa época em que as perspectivas sistémicas 

ganhavam preponderância na psicologia e a abordagem estrutural se impunha, no plano conceptual 

como no plano metodológico. A emergência de uma atitude nova – o movimento da chamada 

                                                
37 Será talvez oportuno acrescentar que existe uma clara (e, sugere-se, intencional) mudança no estilo de prosa entre as 
obras publicadas até aos anos 80 – destinadas a especialistas das ciências cognitivas e que lidam com conceitos, modelos 
e métodos por vezes francamente herméticos – e a obra publicada em 1996, Successful Intelligence – destinada ao grande 
público, redigida em estilo coloquial e envolvendo conceitos mais acessíveis, porque mais familiares ou intuitivos, como 
inteligência prática ou inteligência criativa. 
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psicologia “positiva”, contrastante com uma psicologia baseada na identificação e correcção de 

patologias ou défices – terá também estimulado a ampliação do conceito de inteligência no sentido da 

sua aproximação a critérios de sucesso subjectivamente vivenciado, ou “bem-estar psicológico”, uma 

noção de elevado nível de complexidade que se articula melhor com variáveis molares do que 

moleculares. Em segundo lugar, não abandonando por completo as metodologias laboratoriais, nesta 

etapa Sternberg alarga de forma notável o âmbito dos projectos de investigação e das metodologias 

que aplica: construção de métodos diferenciais para medição da inteligência (STAT), adopção de 

métodos de análise multivariada para teste da “validade interna” da teoria (ver por exemplo, Sternberg, 

Prieto, & Castejón, 2000; Sternberg, Castejón, Prieto, Hautamäki, & Grigorenko, 2001), implementação 

de investigação no terreno (contextos educativo e profissional) para estudo de segmentos específicos 

da teoria – por exemplo, o conhecimento tácito (Sternberg & Wagner, 1993) – e aplicação de estudos 

ATI, que cruzam a variabilidade inter-individual com a inter-situacional, para estudo da “validade 

externa” da teoria (Grigorenko & Sternberg, 1997; Sternberg, 1997d,e; Sternberg & Clinkenbeard, 

1995; Sternberg., Ferrari, Clinkenbeard, & Grigorenko, 1996; Sternberg, Grigorenko, Ferrari, & 

Clinkenbeard, 1999). Esta passagem, da metodologia exclusivamente laboratorial na primeira etapa 

para uma metodologia polifacetada na terceira etapa, ilustra bem não só a subida no nível de 

observação e explicação, mas ainda, o que é mais importante, uma atitude integrativa relativamente 

aos contributos provenientes de domínios de investigação muito diferenciados.  

A busca de uma síntese do domínio da inteligência parece esboçar-se em Sternberg desde o 

simpósio da inteligência humana ainda na década de 80. Ao apresentar a classificação dos “Loci da 

Inteligência Humana” (Sternberg, 1986a, CAPÍTULO 1, p.32), Sternberg mostra-se sensível à 

diversidade de perspectivas que podem ser adoptadas na investigação da inteligência. As suas 

publicações nos anos seguintes espelham exactamente esta nova atitude que veio a dar origem à 

identificação da diversidade de metáforas da mente (Metaphores of mind - Sternberg, 1990) e ao 

desenvolvimento de uma perspectiva plurimetafórica e sistémica que promove a síntese conceptual do 

domínio da inteligência, consubstanciada na Teoria da Inteligência Funcional e, de maneira ainda mais 

explícita, nos modelos CAPS e WICS – modelos em cuja designação, recorde-se, a letra S 

corresponde a “sintetizadas”: no primeiro caso o modelo incorpora uma síntese das inteligências 

criativa, analítica e prática; no segundo, num nível de observação e explicação ainda mais elevado, 

uma síntese de sabedoria (wisdom), inteligência e criatividade. Sem dúvida Sternberg vê as suas 

propostas teóricas desde a Teoria Triárquica como procurando uma síntese (ver por exemplo, 

Sternberg, 2001b), pelo que a sua perspectiva é por ele próprio classificada como sistémica, porque 

plurimetafórica: à semelhança das teorias de Gardner e de Ceci, também a sua teoria sugere que a 
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inteligência seja entendida em termos da “interacção complexa de diversos sistemas” cognitivos e não 

cognitivos (Sternberg, 1990, p.261).  

Mas “sistémica” e “plurimatafórica”, como foi assinalado no CAPÍTULO 2 (pp.114-129) não são 

expressões sinónimas. Uma teoria plurimetafórica, pode, ainda assim, não assumir mais do que uma 

postura “eclética” – que sobressai a diversidade de perspectivas e se apoia numa atitude analítica ou, 

no extremo, elementarista / reducionista – ou do que uma postura “integrativa” – que dá relevo à noção 

de todo coerente no quadro de uma atitude holista. A posição estruturalista, consonante com uma 

abordagem sistémica, recorde-se, não nega a diversidade de elementos que contribuem para a 

delimitação de um fenómeno, mas recusa a aditividade dos elementos, a independência relativa, a 

possibilidade de descrição e compreensão isolada de cada elemento ou de cada relação no quadro da 

estrutura. Pelo contrário, a posição estruturalista admite a interacção dinâmica, a inter-penetração, a 

causalidade circular. Como situar, então, a conceptualização de Sternberg neste quadro 

epistemológico? Consistirá numa proposta eclética, integrativa ou genuinamente sistémica, como 

assume o seu autor? 

 Sem dúvida as primeiras propostas teóricas, precisamente pelo seu carácter reducionista, 

estavam longe de representar uma posição sistémica. Mas que dizer das suas mais recentes 

propostas? Comecemos pela Teoria Triárquica: esta teoria é composta por três subteorias, 

componencial, experiencial e contextual, que remetem para conceitos diferentes e para aspectos 

distintos do funcionamento cognitivo (como se viu, remetem mesmo para diferentes níveis de 

observação e explicação). Os trabalhos de investigação desenvolvidos por Sternberg em ligação com 

cada subteoria foram relativamente independentes, lidaram em geral com variáveis de natureza 

distinta e conduziram a desenvolvimentos teóricos separados. Por exemplo, a subteoria componencial 

baseia-se em investigação em quatro áreas distintas: comporta uma teoria do raciocínio indutivo, uma 

teoria do raciocínio dedutivo, uma teoria da aquisição de conhecimento e uma teoria do 

processamento em tempo real, as duas primeiras agrupadas numa teoria das aptidões fluidas e as 

duas últimas numa teoria das aptidões cristalizadas (Sternberg, 1985a); e cada uma destas quatro 

teorias baseou-se ainda em investigação com várias tarefas e situações experimentais.  

Numa fase transitória e precoce da investigação, na linha daquilo que propõe Weems (ver 

CAPÍTULO 2, p.116), pode ser mais produtivo e até mais heurístico o tratamento em separado de 

diferentes aspectos de um construto, orientado por diferentes perspectivas, diferentes metateorias ou 

até diferentes visões do mundo, na condição de não perder de vista o carácter complementar, não 

contraditório, dos vários pontos de vista; em vez de procurar uma integração precipitada de que 

resultam, com frequência, noções vagas, imprecisas e ambíguas, a investigação dirigida a tópicos 

específicos tem regra geral a vantagem da clareza dos dados e da simplicidade das inferências. Pode-
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se admitir que o estudo em separado das três subteorias, patente nos diferentes conceitos que 

envolvem e na diversidade de projectos de investigação em que se apoiam, correspondeu à transição 

de Sternberg da postura elementarista e reducionista, que caracterizou a fase inicial dos seus 

trabalhos, para a postura estrutural ou sistémica, que vem a caracterizar as suas mais recentes 

opções teóricas, numa tentativa explícita de escapar à tentação da construção teórica grandíloqua 

(“grand style” theorizing), bem característica dos primórdios da investigação da inteligência (Sternberg, 

1985a, p.319): 

o “As teorias de estilo grandíloquo, incluindo a maioria das teorias psicométricas 

(factoriais) da inteligência […] correspondem essencialmente a concepções “de cima 

para baixo” [top-down]. A sua grande vantagem reside na amplitude e abrangência das 

questões que tratam. A desvantagem está na extrema dependência em relação à 

correcção da superestrutura. Se a superestrutura ruir, toda a teoria ruirá com ela. […] A 

teorização mais recente em psicologia tem sido construída “de baixo para cima” 

[bottom up]. Nos anos 80 existem poucas teorias que lidem com totalidades como a 

inteligência, a personalidade ou a aprendizagem. Pelo contrário, as teorias tendem a 

dirigir-se a aspectos limitados destes construtos. […] Mas o que estas teorias 

construídas “de baixo para cima” ganham em estabilidade, perdem em amplitude e 

abrangência; tratam problemas limitados.” 

E o autor acrescenta: 

o “A teoria Triárquica da inteligência humana baseia-se numa formulação ao mesmo 

tempo “de cima para baixo” e “de baixo para cima”. As teorias nos níveis inferiores da 

hierarquia teórica são de amplitude mais limitada mas ligam-se directamente aos 

dados empíricos. Estas teorias reúnem-se em níveis hierárquicos sucessivamente 

mais elevados para formar teorias que, sendo mais abrangentes se ligam menos 

directamente aos dados empíricos. A construção simultânea da estrutura teórica “de 

cima para baixo” e “de baixo para cima” permite à Teoria Triárquica ser ampla na sua 

abrangência, ao mesmo tempo que firme na sua ligação à demonstração empírica.” 

À atitude analítica, mesmo reducionista, que terá conduzido a uma teoria de natureza eclética 

(construída “de baixo para cima”), seguiu-se, desde os anos 80, a tentativa de síntese ou integração, 

baseada numa conceptualização “de cima para baixo” (ver a propósito Pretz & Sternberg, 2005). A 

Inteligência funcional é um conceito amplo, complexo e multifacetado que sugere já, em definitivo, uma 

perspectiva integradora, sem contudo negar os seus fundamentos na teoria triárquica, esta fortemente 

alicerçada na investigação empírica. Integradora mas não integrativa: esta distinção é de extrema 

centralidade em Sternberg que nega o carácter unitário do conceito de inteligência. A Inteligência 



CAPÍTULO 3. D. Wechsler e R. Sternberg: Conceitos e Teorias da Inteligência 

 233 

Funcional, embora constitua uma designação sumária reduzida a um termo singular, não significa de 

todo a opção por uma noção global ou holista de inteligência, nem deve sugerir o “domínio” de uma 

hierarquia por uma instância única e superior. A própria definição de inteligência funcional desde logo 

apela a três formas de inteligência – analítica, criativa e prática – que se interligam sem, contudo, 

remeterem para uma totalidade. Talvez para evitar a ambiguidade decorrente da utilização de uma 

designação global, que pode sugerir um construto próximo de g, Sternberg faz questão de reportar o 

conceito de Inteligência Funcional à Teoria Triárquica, ao mesmo tempo que sublinha que, se alguma 

correspondência existe entre a sua teoria e a noção de factor g, ela se confina à inteligência analítica, a 

forma de inteligência envolvida nos testes tradicionais de inteligência dos quais, por análise factorial, 

emergiu g, e por análise componencial, emergiu a subteoria componencial. 

A Teoria Triárquica, acrescida das propostas conceptuais mais recentes – conceito de 

inteligência funcional e modelo WICS – representa então uma perspectiva integradora da inteligência 

humana, de natureza estrutural e sistémica. Estrutural, porque assenta numa construção 

simultaneamente “de baixo para cima” e “de cima para baixo”, que resulta num modelo que contempla 

diversidade de níveis de observação, desde o nível das componentes de processamento mental até ao 

nível das funções adaptativas do comportamento, postulando também interligações entre os diversos 

níveis. “A teoria triárquica não satisfará totalmente aqueles teóricos da inteligência que procuram o 

locus da inteligência humana apenas no mundo interno do indivíduo, ou apenas no comportamento, ou 

apenas nos contextos do comportamento. A razão está em que a teoria triárquica postula o locus da 

inteligência em todos estes níveis. Acredito que tem sido e continuará a ser importante investigar como 

estes loci contribuem para a, e interagem na, definição da inteligência.” (Sternberg, 1985a, p.318).  

Mas esta teoria é classificada pelo seu autor como “sistémica”. O carácter sistémico é desde 

logo manifesto no reconhecimento da interligação ou interacção entre os diversos loci da inteligência. 

Ao reconhecer que a explicação de um comportamento se associa ao efeito, simultâneo e interactivo, 

de determinismos ascendentes (provenientes dos níveis mais elementares da estrutura), horizontais 

(provenientes do mesmo nível da conduta em causa) e descendentes (provenientes de níveis 

superiores da estrutura), cada conduta só ganha sentido quando enquadrada por um sistema de 

relações, eventualmente recíprocas, entre condutas de níveis diferentes. E a “explicação” de um 

comportamento deixa de remeter para uma causalidade linear (por exemplo, o baixo resultado num 

teste “explica-se” pela baixa aptidão, ou “deve-se” à falta de estimulação por parte do meio) 

repousando antes na compreensão do funcionamento do sistema como um todo, o que envolve uma 

noção de causalidade complexa ou circular. Como assinalado no CAPÍTULO 2 (p.123) esta noção de 

causalidade circular é bem característica de uma postura estrutural ou sistémica, porquanto permite 

compreender um sistema em funcionamento e não meramente justificar linearmente um 
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disfuncionamento; daqui decorre que a perspectiva sistémica da inteligência se ocupe da 

“compreensão do funcionamento” do sistema, mais do que da mera “identificação de défices” com base 

nos produtos do funcionamento do sistema, tendo em vista a sua correcção, e se ligue, de maneira 

muito mais clara, a uma “psicologia positiva” do que a uma “psicologia remediativa”.  

A ideia de que a inteligência envolve mais a compreensão de um funcionamento do que a 

avaliação do produto desse funcionamento tem implicações muito significativas para o enquadramento 

sistémico da teoria: primeiro, sugere que a inteligência não é avaliável por uma “quantidade”, expressa 

numa dimensão única, mas antes por um “equilíbrio”, entre formas distintas de inteligência; segundo, 

conduz à noção de que a inteligência tem menos que ver com os recursos que o indivíduo “possui” e 

mais com “a maneira” como o indivíduo utiliza esses recursos em função de cada situação ou contexto; 

terceiro, salienta o papel crucial do auto-conhecimento que permitirá o adequado reconhecimento de 

potencialidades e défices e o planeamento de formas para os gerir eficazmente; por último, requer uma 

compreensão contextualista do comportamento, posto que este é sempre enquadrado pelo 

compromisso entre as exigências do meio e as necessidades e objectivos do indivíduo. Mais do que 

apenas colocar a inteligência no quadro da Sistémica, esta forma de a conceptualizar remete mesmo 

para um sistema de elevado nível de complexidade, o “sistema de auto-finalização”, o nível mais 

elevado e complexo da taxonomia dos sistemas de LeMoigne (cf. pp.131-132), por incluir as 

características de todos os sistemas de nível inferior acrescidas de um “centro de finalização” que 

possibilita ao sistema fixar os seus próprios objectivos e a sua própria finalidade. Este tipo de sistema, 

ao pressupor a consciência de si e a intencionalidade, adquire enorme flexibilidade adaptativa e 

“funcionalidade” e remete, de maneira incontornável, como assinalado no CAPÍTULO 2 (p.130), para o 

conceito de self.  

Contemplar a noção de self, que pode ser encarada como conceito integrador das 

determinantes individuais e contextuais do funcionamento cognitivo, desloca o centro de gravidade de 

qualquer definição da inteligência do funcionamento objectivo – da eficácia na resolução de problemas 

– para a experiência subjectiva – para a eficácia na gestão dos recursos pessoais (tendo em vista a 

implementação do conceito de si e a satisfação de valores e objectivos pessoais). Reconhece-se aqui 

uma aproximação da noção de inteligência ao princípio rogeriano de “actualização do self“; e 

reconhece-se a sua potencial ligação com a “saúde mental”, na perspectiva da psicologia positiva. Uma 

das implicações desta noção ampla de inteligência é que ela só pode ser investigada e 

conceptualizada em estreita ligação com os aspectos afectivos e conativos do funcionamento 

psicológico, aspectos que por muito tempo foram considerados ou alheios ao funcionamento cognitivo, 

ou apenas reconhecidos no seu vago papel contextual ou efeito causal linear (por exemplo, a 

ansiedade vista como afectando negativamente o funcionamento cognitivo; a motivação como 
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afectando positivamente). Decorre que uma concepção que amplie o conceito de inteligência de modo 

a implicar a articulação com o self não pode deixar de nele incluir áreas de funcionamento não 

tradicionalmente contempladas pelo conceito. A Inteligência Emocional representa exactamente uma 

dessas áreas e pode ser tida como de certo modo complementar da Teoria Triárquica ou da noção de 

Inteligência Funcional. Na verdade, a Inteligência Prática, uma das formas de inteligência incluídas no 

conceito de Inteligência Funcional, e mais ainda a sabedoria, um dos aspectos do modelo WICS, 

implicam já a capacidade de lidar consigo próprio, de lidar com os outros e de lidar com as tarefas, 

aspectos que se sobrepõem, em alguma medida, com a Inteligência Emocional; e uma importante 

evolução acontece entre a proposta da noção de Inteligência Prática e a conceptualização da 

sabedoria: a primeira envolve sobretudo conhecimento tácito relativo a comportamentos, a segunda 

consiste na procura de compromissos entre necessidades e interesses intra-, inter- e extra-pessoais, e 

entre processos de ajustamento – adaptação, modelação e selecção – o que de maneira mais clara 

apela à adequada percepção, utilização e compreensão das emoções. 

As perspectivas teóricas de Sternberg partilham, aliás, características com as outras teorias 

sistémicas descritas, designadamente as de Gardner e de Ceci (ver CAPÍTULO 2): a definição da 

inteligência pela relação funcional do indivíduo com um contexto, o alargamento do conceito de modo a 

ultrapassar a noção mais tradicional da inteligência como g, a crítica veemente a esta noção (não à sua 

existência mas à sua interpretação corrente), e a natureza modular da cognição, que contempla 

diversas formas de inteligência (e, num nível mais elementar, diversos tipos de componentes de 

processamento mental da informação). Ainda assim, alguns contrastes importantes podem ser 

assinalados: em primeiro lugar, apesar da orientação sistémica das três teorias, a de Ceci é a que de 

maneira mais expressiva toma como objecto de conceptualização as próprias relações entre os níveis 

interno e externo (na linguagem de Ceci, entre o “bio” e o “ecológico”) ao propor o conceito de 

”processo proximal” – o processo complexo de sucessiva diferenciação que se desencadeia ao longo 

do tempo entre o organismo em desenvolvimento e as pessoas, os objectos e os acontecimentos no 

seu meio (cf. p.109). A este propósito, Ceci (1996) assinala uma importante diferença entre o seu 

modelo e o de Sternberg, na natureza e no papel do contexto: por um lado, o contexto é muito mais 

inclusivo e abrangente em Ceci pois comporta para lá do “meio externo”, o “contexto cognitivo” e o 

“contexto motivacional” (a maneira como a informação pertinente numa situação se encontra 

estruturada na memória a longo prazo e as forças que desencadeiam o funcionamento dos processos 

cognitivos, em parte dependentes de valores promovidos pela educação familiar e escolar e 

promovidas pela cultura). Além disso, o contexto é mais fulcral na Teoria Bioecológica do que na Teoria 

Triáquica, posto que dá forma não só à resposta aos desafios (adaptação, modelação ou selecção), 

mas, mesmo antes disso, às próprias percepções desses desafios por parte do indivíduo. Em função 
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das suas características pessoais, este faz permanentemente escolhas, selecções, opções em termos 

de figura-fundo perante a enorme diversidade de estímulos que o rodeiam, e nesse sentido expõe-se 

de forma diferenciada às oportunidades e à experiência; pode-se argumentar que este é um processo 

de “codificação selectiva” semelhante ao que descreve Sternberg, mas a diferença está em que estes 

efeitos activos da genética sobre o meio têm em Ceci carácter multiplicativo, pelo que, mesmo que 

inicialmente reduzidos e sem significado aparente, modificam o nível de competência do indivíduo e 

determinam novas selecções relativas ao meio, as quais, por sua vez, modificam de novo as 

competências conduzindo a novas opções, e assim sucessivamente. Acresce que este tipo de 

mecanismo de feed-back pode também originar-se no meio, com uma pequena modificação no meio a 

estimular o aumento da competência individual, o que, por sua vez, pode contribuir para melhorar a 

qualidade do meio que irá elicitar, por isso, novo desenvolvimento de competências (Ceci, Barnett & 

Kanaya, 2003). Em Ceci encontra-se um modelo de causalidade circular com ênfase nas relações entre 

as instâncias do modelo – as relações indivíduoXprocessos cognitivosXmeio. A Teoria das Inteligências 

Múltiplas, pelo contrário, ainda que reconhecendo a natureza complexa das relações entre o indivíduo 

e o contexto, concentra-se mais na descrição e funcionamento das instâncias do modelo – as 

inteligências – do que na descrição dos mecanismos da relação indivíduoXmeio. A teoria de Gardner 

lida sobretudo com domínios da inteligência, como sublinha Sternberg; a sua própria teoria (e a de 

Ceci, acrescente-se) ocupa-se mais dos processos intra- e inter-domínios (2001b) – recorde-se por 

exemplo a concepção da inteligência como desenvolvimento de mestria (ver p.213).  

Uma outra diferença importante entre os modelos sistémicos é a que aproxima as teorias de 

Gardner e de Ceci, por contraste com Sternberg: trata-se do carácter transversal que na Teoria 

Triáquica é atribuído às metacomponentes, entendidas como algoritmos de processamento comuns a 

vários domínios, uma ideia contestada pela base em Gardner, através da distinção de inteligências 

ligadas a domínios diferenciados, e em Ceci, que afirma que os processos executivos começam por 

emergir num domínio determinado do conhecimento e só adquirem (quando adquirem) carácter 

transversal a vários domínios após desenvolvimento prolongado. Esta diferença tem como implicação a 

ênfase de Sternberg nos processos cognitivos mais do que nos produtos, como a base de 

conhecimentos, sua elaboração e complexidade (Ceci, 1996): por exemplo, embora ao descrever a 

inteligência como desenvolvimento de mestria a base de conhecimentos, declarativo e procedural, seja 

contemplada, o relevo que é dado aos processos (metacognição, raciocínio e aprendizagem) é sem 

dúvida muito superior. Por outro lado, uma diferença que aproxima as teorias de Ceci e de Sternberg, 

por contraste com a de Gardner, consiste na ênfase desta última em conceitos de nível “macro”, em 

contraste com a pluralidade de níveis de observação e explicação abrangidos nas formulações teóricas 

bioecológica e triárquica. 
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Ainda que se pudesse invocar outras diferenças e semelhanças entre as teorias sistémicas da 

inteligência humana, importaria sobretudo reter que todas elas emergiram de um esforço de integração 

que não resultou em teorias “integrativas”, mas antes em teorias “sistémicas” ou “estruturais”: em 

todas, assistiu-se a uma integração de perspectivas da inteligência no nível teórico enquadrada por 

uma metateoria relacional. Recorde-se que a “metateoria relacional” pretende ultrapassar a lógica 

positivista e cartesiana característica da “metateoria fragmentada” ao entender os opostos ou as 

antinomias como perspectivas complementares, não antagónicas, com uma relação dialéctica entre si: 

indivíduo e meio, natura e nurtura, biologia e ecologia constituem pontos de vista complementares que 

se definem e alimentam reciprocamente (ver p.152-155). Nos primórdios dos trabalhos no domínio da 

inteligência, como se viu, Sternberg assumiu uma posição reducionista, bem representativa da 

metateoria fragmentada: quando propôs a sua primeira teoria – a Teoria Componencial – tentou 

sugerir uma metateoria para a investigação da inteligência humana que assentava na sua 

compreensão a partir da dilucidação dos mecanismos de processamento da informação, as 

componentes. Uma visão dicotómica e fragmentada está na base de uma tal perspectiva, que opõe as 

variáveis de processamento às variáveis molares com que lidava a abordagem diferencial clássica e 

que integravam os grandes modelos factoriais do domínio cognitivo. 

 Alguns anos mais tarde, Sternberg assume uma outra postura metateórica: adverte para que 

no estudo da inteligência humana, como na investigação de muitos outros fenómenos, presta-se 

excessiva atenção às respostas e insuficiente atenção às questões que as suscitaram, razão por que 

geralmente se vê as teorias como competindo entre si, quando na realidade constituem “respostas a 

diferentes questões e não diferentes respostas à mesma questão” (Sternberg, 1990, p.284). Muitas 

das dicotomias que preenchem os debates absolutamente inconsequentes da literatura psicológica – 

dos quais a dicotomia “teorias do processo” versus “teorias factoriais” é apenas um exemplo – 

resultam da opção por um ponto de vista único e inflexível, regra geral apoiado numa apreciável 

quantidade de evidências empíricas. E a razão por que é tão fácil reunir evidências favoráveis a cada 

um dos pontos de vista é muito simplesmente a de que ambos estão correctos, embora talvez apenas 

parte do tempo, ou sob determinadas circunstâncias. E Sternberg (1985a, p.318) acrescenta: 

o “Só existe progresso útil quando se reconhece que as perspectivas que inicialmente 

aparentavam opor-se são na realidade complementares e se apoiam mutuamente, em 

vez de se excluírem mutuamente. O mesmo se aplica à natureza da inteligência. Os 

contextualistas radicais continuarão a defender que a inteligência depende apenas do 

meio; os mentalistas radicais procurarão compreender a inteligência apenas quanto às 

estruturas e processos mentais do indivíduo. O debate jamais será resolvido desta 

forma, porque a polémica existe exclusivamente na cabeça dos teóricos e nos 
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contextos que eles criaram. As perspectivas contextualista e mentalista da inteligência 

são complementares, não contraditórias. A inteligência depende simultaneamente do 

indivíduo e dos meios em que ele vive.” 

Esta mudança de postura metateórica não poderia senão levar Sternberg a evoluir da Teoria 

Componencial para a Teoria Triárquica, e mais tarde para a Teoria da Inteligência Funcional: estas 

mais não representam do que a tentativa de síntese entre uma tese – a abordagem factorial – e uma 

antítese – a abordagem cognitiva, síntese que sem dúvida irá constituir-se enquanto tese no passo 

seguinte da evolução da investigação no domínio da inteligência (Sternberg, 2001a). A evolução do 

pensamento de Sternberg corresponde, contudo, a uma outra mudança, mais fundamental, relativa às 

visões do mundo (Pepper, 1942, 1966) em que apoia as suas posições teóricas e opções 

metodológicas. Com efeito, nas várias etapas da sua obra assiste-se sobretudo a uma evolução 

quanto às visões do mundo adoptadas: não haverá certamente desacordo quanto à visão do mundo 

mecanicista de que parte o autor, já que na linha dos psicólogos cognitivistas dos anos 70, Sternberg 

opta por configurar os seus primeiros estudos, e por construir as suas metodologias (análise 

componencial), tendo em vista descrever e explicar a inteligência a partir dos “mecanismos” de 

processamento mental da informação. A noção de que a componente é uma unidade básica para a 

investigação da inteligência humana e de que uma metateoria neste domínio deve tomá-la como não-

arbitrária e universal sublinha bem a convicção de Sternberg, na época, numa visão do mundo 

mecanicista – tudo o que de relevante havia para saber sobre a inteligência situava-se no plano do 

processamento mental da informação, e podia ser investigado no quadro da metáfora computacional 

(ou paradigma informacional). Não surpreende portanto, no âmbito desta visão do mundo, que 

Sternberg sublinhe que a forma de construir teoria nos anos 70/80 era “de baixo para cima”, ao 

contrário da construção teórica grandiosa do início do século que dava relevo a construtos holistas. A 

visão mecanicista é integrativa (por oposição a dispersiva) (Pepper, 1942) e parte dos elementos para 

a construção do todo, através de regras mecânicas de associação entre os elementos. O carácter 

mecanicista da visão do mundo de Sternberg nesta época é bastante evidente, por exemplo, na forma 

e no conteúdo das conclusões que apresenta no capítulo final da sua obra de 1977, Intelligence, 

information processing, and analogical reasoning (pp.317-325).  

A Teoria Triárquica corresponde à passagem para a visão do mundo contextualista, dispersiva 

por natureza, passagem que se manifesta desde logo na obra de 1985, Beyond IQ, pela proeminência 

dada ao capítulo dedicado à subteoria contextual, o primeiro por onde inicia a exposição da sua nova 

teoria, e pelo relevo explicitamente dado à definição contextualista da inteligência (Sternberg, 1985a 

pp.45-52) – a inteligência manifesta-se no “mundo real”, em contextos de potencial relevância para a 

vida do indivíduo, dirige-se a objectivos pessoais, ainda que possivelmente vagos ou inconscientes, e 
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tem em vista 1) a adaptação ao meio (resposta às mudanças ou à novidade do meio pela modificação 

do indivíduo), 2) a selecção do meio (controlo sobre a escolha dos meios que melhor possibilitam a 

capitalização das potencialidades e a compensação ou correcção dos défices), ou 3) a modelação do 

meio (modificação do meio de modo a melhor o ajustar às necessidades do indivíduo). No quadro da 

visão do mundo contextualista, a inteligência define-se de maneira diversa em diferentes contextos 

(daí o carácter dispersivo da visão do mundo subjacente) – o que terá conduzido Sternberg aos 

numerosos estudos das teorias implícitas da inteligência, por exemplo – e a sua avaliação não 

dispensa a compreensão do comportamento em contexto. De acordo com Sternberg, a perspectiva 

contextualista em psicologia da inteligência oferece quatro grandes vantagens: primeiro, permite 

escapar ao ciclo vicioso que tradicionalmente caracterizou a reflexão teórica sobre a inteligência, que a 

define como “o que os testes de inteligência medem”, acabando estes por servir de critério para a 

validação de novas teorias e de novos testes; segundo, resolve a confusão entre preditor e critério, em 

que os testes, que foram originalmente concebidos para predizer a inteligência, passam a ser o critério 

para avaliação do comportamento inteligente, o que Sternberg sublinha ser absolutamente contrário 

aos propósitos dos grandes pioneiros como Binet ou Wechsler; terceiro, dá conta simultaneamente 

dos aspectos do mundo interno do indivíduo, tradicionalmente contemplados pelas perspectivas 

(diferenciais e cognitivas) de inteligência, e dos aspectos do mundo externo que definem e delimitam o 

que é considerado inteligente num contexto; e, finalmente, fornece um enquadramento em que teorias 

diferenciais, teorias cognitivas e outras podem coexistir, não sendo entendidas como mutuamente 

exclusivas (Sternberg, 1985a p.56). 

A Teoria da Inteligência Funcional marca uma nova transição de visão do mundo em 

Sternberg: a inteligência é encarada como um equilíbrio entre os seus três aspectos – analítico, 

criativo e prático – mas a teoria acentua acima de tudo, no que ultrapassa a Teoria Triárquica, o papel 

activo do indivíduo na gestão dos seus recursos. Este equilíbrio não acontece graças a mecanismos 

internos, nem decorre só da acção do contexto sobre o indivíduo (não “acontece” simplesmente, como 

resultado da interacção complexa de factores internos externos – visão do mundo contextualista), mas 

antes resulta da gestão eficaz das potencialidades e da compensação ou correcção dos défices, fruto 

da acção consciente e intencional por parte do indivíduo – visão do mundo selectivista. Com 

frequência Sternberg sublinha, aliás, que mais importante do que a “quantidade” dos recursos mentais 

disponíveis num indivíduo (o “nível” de inteligência) é a maneira como ele utiliza ou gere esses 

recursos, uma perspectiva bem ilustrada pela sua Teoria do Auto-governo Mental. Por outro lado, a 

inteligência não significa apenas adaptação, no sentido lato e passivo, mas pode implicar a 

modificação do meio por parte do indivíduo (modelação) ou a escolha de um outro meio (selecção): 

está evidentemente presente uma perspectiva contextualista, mas à qual se acrescenta a presença de 
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um decisor que intencional e conscientemente opta por um determinado curso de acção, ou por uma 

combinação de cursos de acção, tendo em vista uma ou várias finalidades. Esta ideia é ainda mais 

elaborada na conceptualização da sabedoria e na sua integração no Modelo WICS: não basta um 

elevado nível de inteligência (inteligência na acepção mais clássica e analítica) para enfrentar e 

resolver adequadamente situações de ordem prática (tarefas quotidianas ou relações interpessoais, 

por exemplo), pois estas exigem compromissos entre necessidades, interesses e valores, do próprio, 

dos outros e dos contextos sociais em que vive o indivíduo; e não basta um elevado nível de 

inteligência, na mesma acepção, para enfrentar e resolver adequadamente situações novas ou novos 

desafios que requerem a emissão de soluções ou respostas criativas. O que é comum à sabedoria e à 

criatividade, os dois conceitos que ampliam e contextualizam a inteligência no Modelo WICS, é a ideia 

de que existem recursos, no indivíduo e no seu contexto, que têm de ser geridos, no quadro dos 

valores dominantes numa sociedade (como o do “bem comum”), e em função de objectivos, valores e 

metas pessoais do indivíduo. Esta gestão pressupõe consciência ou “sentimento de si” (Damásio, 

1999/2000), “o reconhecimento do eu e do mundo externo. Emoção e consciência não são privilégio 

da espécie humana, mas somente na espécie humana as emoções/sentimentos se articulam com 

ideias, juízos, princípios e valores: em criatividade. No plano da ciência e da arte, com certeza; mas 

também com certeza no plano axiológico e no plano ético. A ética é indissociável da própria 

racionalidade.” (Miranda, 2004a). 

Desta noção de inteligência decorrem pelo menos duas implicações: a primeira, a importância 

do desenvolvimento equilibrado e integrado das diversas formas de inteligência de modo a permitir a 

adequada gestão de um amplo leque de recursos – o alargamento do conceito de inteligência proposto 

por Sternberg, pela inclusão das inteligências criativa e prática, para além da mais clássica inteligência 

analítica (ou a ampliação do sistema pela articulação sabedoria-inteligência-criatividade), corresponde 

afinal, em termos de teoria da vicariância de Reuchlin, à ampliação do catálogo dos processos 

disponíveis para lidar com cada tipo de problema, ficando a eficácia do comportamento dependente, 

afinal, em larga medida, da própria gestão desse catálogo vicariante. A segunda implicação, o valor 

essencial do auto-conhecimento, do “sentimento de si”, para o funcionamento integrado e eficaz na 

relação com o meio: a noção de metacomponente, por vezes referida como “homunculus” (Sternberg, 

1985a, p.99), acentua o papel dos processos executivos de nível superior; e a orientação do 

comportamento pelo compromisso entre valores pessoais e contextuais remete para as noções de 

self, de consciência de si e de intencionalidade, noções que não só caracterizam os sistemas de mais 

elevado nível de complexidade, mas por isso mesmo dotados de maior flexibilidade funcional, como 

ainda posicionam a teoria da inteligência funcional no quadro da visão do mundo selectivista. 
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A evolução de Sternberg da metateoria fragmentada para a metateoria relacional, e da visão 

do mundo mecanicista para a visão do mundo contextualista e, mais tarde, selectivista, é bem 

ilustrativa da sua convicção na natureza dialéctica da evolução do pensamento científico (Sternberg, 

1999b). “Nos anos 80, as previsões para o que na altura se considerava ser uma abordagem 

revolucionária da inteligência eram verdadeiramente optimistas. Aqueles de nós que se envolviam na 

análise cognitiva da inteligência […] pensavam conhecer a cura para todas as doenças de que padecia 

o domínio da inteligência. Talvez não estivéssemos sensíveis, contudo, à natureza dialéctica da 

ciência em geral, e da psicologia, em particular.” (Sternberg, 2001a). A compreensão da evolução das 

perspectivas de investigação da cognição humana, cujas raízes, nos domínios da filosofia, da fisiologia 

e da medicina, remontam à antiguidade clássica passa, de acordo com Sternberg (1999b), por se 

lerem os conceitos à luz do contexto intelectual seu contemporâneo (Zeitgeist) e da história das ideias 

que conduziu a eles; a evolução das perspectivas sobre a cognição descreve um círculo ou uma 

espiral, ao longo dos séculos, em que tese, antítese e síntese se sucedem, de acordo com uma 

sequência dialéctica hegeliana, dando origem a conceitos, teorias, escolas de pensamento 

aparentemente opostas (como estruturalismo e funcionalismo, behaviorismo e gestaltismo, 

behaviorismo e cognitivismo) mas que acabam por defender perspectivas complementares, não 

antagónicas, sobre a cognição humana. Um caso particular e mais actual de um tal processo de 

evolução dialéctica é, aliás, o que o próprio Sternberg (1981a, 1985a) descrevera já para compreender 

a sucessão das teorias da inteligência, diferenciais e cognitivistas, ao longo do século XX (ver pp.92-

93). De acordo com o autor, a adopção e defesa incondicional de apenas um ponto de vista não 

caracteriza uma postura adequada em ciência: a propósito de Titchener, um psicólogo que começou 

por representar a facção mais radical da escola estruturalista, ao lado de Wundt, mas veio a moderar 

as suas posições à medida que foi atendendo às críticas da escola funcionalista, Sternberg (1999b, p. 

65) afirma:  

o “A mudança de ideias de Titchener ilustra uma importante característica dos 

psicólogos, em particular, e dos cientistas, em geral. Os cientistas excepcionais não 

são necessariamente os que adoptam um determinado ponto de vista no ciclo 

dialéctico e o mantêm para o resto da vida. O pensamento da maioria dos cientistas e 

de outros grandes pensadores […] evolui dialecticamente; ou rejeita, ou parte do seu 

trabalho prévio (ou do trabalho de outros) para criar o que espera que venha a tornar-

se o seu contributo duradouro para o pensamento científico, ou para o de outro 

domínio. Os cientistas verdadeiramente excepcionais não são imunes nem à crítica 

nem à mudança; pelo contrário, consideram as antíteses às suas teses e formulam as 

suas próprias sínteses, incorporando as perspectivas alternativas no seu próprio 
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pensamento. No início da sua carreira, Titchener era considerado dogmático. Mas a 

sua estatura e brilhantismo intelectuais permitiram que o seu pensamento se 

modificasse e evoluísse.” 

Um comentário que, com igual pertinência, poderia aplicar-se à obra de David Wechsler ou de 

Robert Sternberg. 

 


