
CAPÍTULO 2 

Inteligência Humana: Articulação Paradigmática 

 

2.1. PARADIGMAS E METÁFORAS: PRESSUPOSTOS E SIGNIFICADO  

 

 Definir a inteligência, como qualquer outro conceito abstracto, é um exercício arbitrário: as 

definições, ou mesmo as teorias, não são classificáveis como “certas” ou “erradas”, antes podem 

mostrar-se mais ou menos úteis, de maior ou menor valor heurístico (Zigler, 1986). A diversidade de 

paradigmas e metáforas subjacentes à investigação da inteligência, de posições teóricas, de conceitos, 

de definições e de acepções atrás inventariadas, corresponde, deste ponto de vista, a um 

levantamento possível, sem pretensões nem de exaustão, nem de demonstração de verdade, pelo que 

não se afigura construtivo o investimento no juízo ou avaliação de posições, em busca da melhor (à 

partida, nenhuma pode ser tomada por mais “correcta” do que outra, e todas demonstraram no 

passado o seu valor heurístico, pela quantidade e qualidade da investigação que estimularam). Essa 

diversidade mais atesta, desde logo, a multiplicidade de funções que o conceito preenche (Sternberg 

1994b), a pluralidade (e complementaridade) de perspectivas e de abordagens do construto, a sua 
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natureza complexa e o carácter multifacetado que necessariamente terá de assumir qualquer 

abordagem integrativa da inteligência humana.  

Uma primeira reflexão integrativa dos paradigmas/metáforas de investigação da inteligência, 

adoptada ao longo do primeiro capítulo, remete para os “Loci da Inteligência Humana” (p.32), no mundo 

interno do indivíduo, no seu mundo externo ou na respectiva interacção (Sternberg, 1986a,1990). Ainda 

que relativamente grosseira, esta classificação de perspectivas permitiu situar as diversas posições 

teóricas em relação a eixos de controvérsia clássica na investigação da inteligência, designadamente a 

polémica individual/universal, relativa ao objecto de estudo, e a polémica natura/nurtura, concernente à 

natureza das variáveis e à origem das diferenças. Com o propósito de articular e integrar de outros 

pontos de vista os paradigmas e as metáforas de investigação da inteligência humana, procede-se de 

seguida à sua análise tomando dois outros quadros de referência: os NÍVEIS DE OBSERVAÇÃO E 

EXPLICAÇÃO identificados pelo psicólogo diferencialista francês Maurice Reuchlin (1995a,b, pp. 17-33, 

1999/2002, pp. 107-143; Reuchlin, Lautrey, Marendaz & Ohlmann, 1990, pp.19-32) e as VISÕES DO 

MUNDO, sugeridas pelo filósofo americano Stephen Pepper (1891-1972) (1942, 1966). 

 

2.1.1. Níveis de Observação e Explicação 

Reuchlin (1995b, 1999/2002) distingue três perspectivas de investigação subjacentes à 

compreensão da conduta humana: a “analítica” ou “elementarista” – que visa decompor cada fenómeno 

observado em elementos mais restritos, ou cada relação observada e isolada em relações mais 

fundamentais, susceptíveis de a explicar – traduz-se frequentemente numa visão “redutora”, por 

excessivamente simplificada, que admite o estudo independente e isolado de cada elemento e 

negligencia as noções de “finalidade adaptativa”, de “função” ou de “interacção”; uma segunda 

perspectiva, “holística” ou “global” – que entende o comportamento como totalidade com propriedades 

que ultrapassam a mera soma das propriedades dos elementos – negligencia as noções de “análise” e 

de “unidade fundamental”, posto que considera que a compreensão do todo em nada beneficia de uma 

decomposição, mesmo que esta seja viável. Uma e outra perspectivas opõem-se, por sua vez, a uma 

terceira, “estrutural” ou “sistémica” – que toma como objecto as relações entre elementos que 

constituem sistemas organizados, integrados num funcionamento e com uma função ou finalidade – 

remete para uma hierarquia de sistemas onde em cada nível emergem propriedades funcionais não 

previsíveis a partir dos níveis anteriores, e cuja dissociação dissiparia o próprio objecto de estudo. A 

perspectiva analítica opõe-se à holística por entender útil a subdivisão do todo em elementos 

fundamentais; e opõe-se à estrutural ou sistémica, por ignorar as relações entre esses elementos ao 

tratá-los em separado (ou ao tratar isoladamente cada relação, quando a toma por objecto). Por seu 

turno, o que distingue a perspectiva holística da estrutural ou sistémica é o reconhecimento por parte 
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da última de elementos constituintes explicitamente identificáveis mas não isoláveis, por se 

configurarem numa rede de relações mais ou menos complexas (Reuchlin, 1995a; Reuchlin, 1993).  

Quando nos finais do século XIX a psicologia procurou demarcar-se da filosofia e constituir-se 

como domínio científico relativamente autónomo, a ideia de que o comportamento humano, ou mais 

exactamente o conteúdo da consciência, só poderia ser apreendido na sua totalidade, numa 

perspectiva holística, era pouco aceite por constituir um entrave ao estabelecimento do novo domínio; 

pelo contrário, critérios de “cientificidade” baseados nos princípios do reducionismo e da economia1, 

bem adaptados às problemáticas das ciências físicas, impuseram-se na psicologia científica, relegando 

para segundo plano o carácter complexo e organizado dos organismos vivos. Fortemente alicerçada 

numa epistemologia de orientação empirista, que apenas toma como legítimo conhecimento científico o 

que deriva directamente de dados de observação livres de qualquer interpretação teórica, a psicologia 

vai afirmar-se inicialmente pelas posturas positivista e convencionalista. A primeira baseada em dois 

critérios: todas as proposições gerais em ciência devem ser 1) redutíveis a constatações empíricas 

relativas a dados da observação; e 2) baseadas na inferência indutiva a partir apenas de dados da 

observação. A segunda reconhecendo já a possibilidade de formulações relativas a fenómenos não 

observáveis, mas tomando-as apenas com o propósito de organizar ou classificar os dados da 

observação, sem neles interferir (modelos teóricos enquanto meras convenções que facilitam a 

descrição da observação) (Overton, 1984). Compreende-se, assim, que nesta fase a psicologia se 

estabelecesse enquanto disciplina de orientação empirista, sobretudo envolvendo a aplicação de 

metodologias laboratoriais compatíveis com uma heurística elementarista. 

Alguns psicólogos, decepcionados pelo reducionismo do trabalho de laboratório, que a seu ver 

perdia de vista o essencial, o “homem real”, “concreto” observado nas suas “condições habituais de 

vida”, tenderam a abandonar critérios estritos de “cientificidade” e a aderir a uma abordagem holística, 

por vezes designada “clínica”; outros, decepcionados por um holismo que não satisfazia critérios de 

“cientificidade” que criam fundamentais, estabeleceram-se no pólo elementarista e renunciaram ao 

estudo dos aspectos globais da conduta, que a atitude analítica não faz emergir – tornaram-se 

“psicólogos experimentais”. E um terceiro grupo, com uma posição não intermédia mas antes exterior 

ao campo de forças assim estabelecido, tomou as estruturas, os elementos (por exemplo, variáveis) e 

as suas inter-relações como objecto de estudo, entendendo estes elementos não como colecção mas 

como configuração, dotada de propriedades funcionais próprias – optaram pela abordagem diferencial 

(“correlacional” na acepção de Cronbach, 1957) ou, mais tarde, também pela perspectiva sistémica 

                                                
1 A regra que Lloyd Morgan (1852-1936) propôs em 1894 (“canhão de Lloyd Morgan”) para os estudos de psicologia 
comparada (ou animal) ilustra estes critérios de “cientificidade”: “Em caso nenhum se pode interpretar uma acção como 
resultado de uma faculdade psíquica superior, se ela pode ser interpretada como resultado de uma faculdade situada num 
plano inferior na escala psicológica.” (Reuchlin, 1999/2002, p.121). 
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(Reuchlin, 1995a,b, 1999/2002). Isto não significa que este terceiro grupo de psicólogos se manteve 

imune à forte orientação empirista da psicologia da primeira metade do século XX: são numerosas as 

evidências de uma orientação empirista mesmo entre os psicólogos diferencialistas (por exemplo, a 

aposta no desenvolvimento de técnicas de observação do comportamento, a ênfase na observação 

objectiva e estandardizada e na quantificação, a centralidade da noção de predição, ou a ênfase na 

noção de validade empírica ou relativa a um critério) (Afonso, 1997, 2002a, 2005a). Mas este grupo de 

psicólogos ao tomar as relações como objecto de investigação, abriu ao mesmo tempo caminho a uma 

epistemologia racional (e já não empírica) que admite como legítimo conhecimento científico não 

apenas o que deriva directamente da observação mas também o que emerge da reflexão teórica (do 

exercício da “racionalidade” por parte do investigador) sobre o significado das relações. Acresce que a 

partir de meados do século se assiste a um progressivo reconhecimento de que a própria observação 

depende inevitavelmente das “lentes” com que é efectuada, isto é, dos quadros de referência teóricos 

do investigador ou mesmo das suas visões ontológicas do mundo (Kuhn, 1970; Pepper, 1942; ver 

também Overton, 1984; Overton & Ennis, 2006).   

Decorre, deste quadro de reflexão, que em cada época cada investigador escolhe os 

problemas que pretende estudar, formula-os de determinada forma, entre muitas outras possíveis, e 

adopta uma metodologia estreitamente ligada com essa formulação: o elementarista optará por uma 

metodologia de tipo “bernardiano”2 – uma única variável independente, uma única variável dependente 

e condições idênticas quanto a todos os outros aspectos – ou, quando muito, “fisheriano”3 – que 

possibilita a realização simultânea de diversas experiências “bernardianas” – e procurará investigar 

problemas que equaciona em termos elementares e lineares; o holista tenderá a escolher formular os 

problemas recorrendo a totalidades e adoptará metodologias eminentemente qualitativas e descritivas, 

de tipo “clínico”; por fim, o estruturalista escolherá equacionar os problemas na forma de relações e 

optará por tratar conjuntos de variáveis em simultâneo, utilizando metodologias que permitem dilucidar 

a rede de inter-relações das variáveis que toma como objecto (por exemplo, análise factorial). O 

fenómeno que estudam pode ser o mesmo, mas os níveis distintos de observação em que se situam 

determinam contrastes importantes na natureza dos conceitos e na forma das teorias que fazem 

emergir, bem como nas explicações causais que invocam para os fenómenos que observam: é neste 

sentido que Reuchlin fala de vários “níveis de observação e explicação” em psicologia. 

Este quadro epistemológico sugere uma reflexão sobre os contrastes e a articulação dos 

paradigmas e metáforas de investigação da inteligência humana. Há que reconhecer, desde já, que em 

cada paradigma ou em cada metáfora de investigação da inteligência poderão coexistir abordagens 

                                                
2 De Claude Bernard (1813-1878). 
3 De Ronald Fisher (1890-1962). 
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que se reportam a níveis de observação e explicação distintos, não sendo exacto o estabelecimento de 

uma ligação unívoca entre paradigmas e níveis de observação e explicação. Pode encontrar-se um 

exemplo ilustrativo naquele que é tido como o mais reducionista (leia-se “elementarista”) de todos os 

paradigmas, o biológico: na sua acepção mais fundamental, o paradigma neurobiológico remete para 

uma concepção elementarista ao procurar decompor a inteligência nos fenómenos biológicos que lhe 

estão subjacentes – genéticos, anatómicos, bioquímicos, fisiológicos ou funcionais, do sistema nervoso 

e do cérebro humano, em particular. Apesar disso, o reconhecimento hoje consensual do papel da 

interacção com o meio e da plasticidade do cérebro, no sentido da modificabilidade em função da 

experiência, confere a este paradigma um carácter bem mais complexo quanto ao nível de observação 

e explicação que adopta (que se traduz, entre outros aspectos, na ênfase actual no estudo da 

conectividade neuronal mais do que do funcionamento isolado de áreas cerebrais específicas); acresce 

que determinadas linhas de investigação, como a Psicologia Evolutiva, que procura entender a 

inteligência no quadro da evolução da espécie humana, propõem uma abordagem que pode ser tida 

como estrutural, na medida em que assenta na compreensão da inteligência como função das 

interacções complexas indivíduo X meio, na escala filogenética como ontogenética. 

Correndo embora o risco de alguma sobre-simplificação, na TABELA 2.1 procura-se explorar 

possíveis ligações entre paradigmas, metáforas, conceitos ou metodologias de investigação da 

inteligência abordados no CAPÍTULO 1 e os níveis de observação e explicação decorrentes das três 

perspectivas de investigação identificadas por Reuchlin.  

A perspectiva analítica ou elementarista encontra-se disseminada pelos diversos 

paradigmas/metáforas de investigação e toma, regra geral, como objectivo a decomposição da 

inteligência em fenómenos elementares fundamentais, relativamente independentes, Os exemplos 

mais expressivos desta perspectiva em investigação da inteligência humana encontram-se talvez nas 

propostas metodológicas de Thurstone no âmbito do paradigma diferencial (rotação factorial ortogonal 

tendo em vista a satisfação do critério da estrutura simples) e de Hunt no âmbito do paradigma 

informacional (estudo dos correlatos cognitivos a partir da resolução de tarefas de calibragem apelando 

para processos elementares). A perspectiva analítica ou elementarista orienta-se para a descrição 

económica do comportamento por meio do menor número de variáveis independentes possível (que 

evitam as redundâncias e possibilitam a aditividade), assumindo implicitamente que “a Natureza”, ou a 

“realidade”, adopta em todos os domínios o modo de funcionamento mais simples. Este pressuposto 

fundamenta a economia de hipóteses4, um princípio metodológico tido como a regra fundamental do  

                                                
4 Ernst Mach (1838-1916), físico, matemático e filósofo das ciências, afirmava em 1883: “Pela curta duração da vida e pelos 
limites cerrados da inteligência humana, um saber digno desse nome tem de ser adquirido com uma enorme economia 
mental. A própria ciência pode, pois, ser considerada um problema de mínimo, que consiste em expor os factos o mais 
perfeitamente possível, com um desgaste intelectual mínimo (Reuchlin, 1999/2002, p.122, sublinhado do autor). 
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TABELA 2.1 
OS NÍVEIS DE OBSERVAÇÃO E EXPLICAÇÃO (Reuchlin, 1995a,b, 1999/2002)  

E OS PARADIGMAS/METÁFORAS DA INVESTIGAÇÃO DA INTELIGÊNCIA HUMANA. 
Exemplos de tipos de investigação, conceitos e metodologias. 

Perspectiva de investigação Analítica 
Elementarista 

Holística 
Global 

Estrutural 
Sistémica 

Nível de observação e explicação 

Unidades de estudo 

PARADIGMA                METÁFORA 

Reducionista 

Elementos 

Holista 

Totalidades 

Sistémico 

Estruturas 

NEUROBIOLÓGICO BIOLÓGICA 

Frenologia (Gall) 
 
 

Estudo da Inteligência aos 
níveis genético, 

bioquímico, fisiológico, 
neurológico…  

Campo-agregado 
(Flourens) 

 
 

Cérebro como sistema 
de sistemas (Damásio) 

 
Estudo dos padrões de 

activação neuronal  
Imagiologia funcional 

Psicologia evolucionista 

DIFERENCIAL GEOGRÁFICA 

Variáveis moleculares 
 

Modelos Multifactoriais 
Perfis de aptidões 

AF/Rotações ortogonais 
ANOVA 

Variáveis molares 
 

Factor g 
 

AF/ sem rotação de 
eixos 

Variáveis estruturais 
 

Modelos hierárquicos 
Factores oblíquos 

AF/Rotações oblíquas 
Equações estruturais 

CONSTRUTIVISTA 
GENÉTICA 

EPISTEMOLÓGICA 

Conteúdo 
 
 

Acções reflexas 
Esquemas 

Desfasamentos 
horizontais e verticais 

Função 
(invariante funcional) 

 
Maturação biológica 
Aspectos normativos 
da teoria (estádios) 

Método clínico 

Estrutura Cognitiva 
 

  Equilibração 
Acção sobre o meio 

como motor do 
desenvolvimento 

Estruturas de conjunto 

(PSICOLOGIA EXPERIMENTAL) 
Intelª. como conexões S-R 

 (Thorndike) 
(Behaviorismo) 

Intelª. como insight 
 (Köhler/Wertheimer) 

(Gestaltismo) 

 

INFORMACIONAL COMPUTACIONAL 

Correlatos cognitivos 
Análise componencial  

Estudo das estratégias de 
resolução 

 
Processos/Componentes 
de processamento mental 

da informação 

Treino cognitivo 
Análise de mestria 

 
 
 

Processamento 
automático 

Metacomponentes 
Componentes que 

funcionam como todo 
 

Modelização de 
processos 

 
 

Processamento 
controlado 

Hierarquia funcional: 
metacomponentes e 

componentes 
funcionam 

 como sistema 

 ANTROPOLÓGICA 

Radicalismo Cultural 
Radical 

Comparativismo 
condicional 

Universalismo Dualismo 

 SOCIOLÓGICA 

 
Isolamento dos factores 
do desenvolvimento da 

inteligência 

Internalização 
(Vygotsky) 

Experiência de 
aprendizagem mediada 

(Feuerstein) 
Zona de desenv. 

proximal  (Vygotsky) 
Desenv. da Inteligência 

no sistema 
familiar/escolar 
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raciocínio   científico   e  que  a   psicologia   importou   das   ciências   físico-químicas.  Mas  o  próprio 

pressuposto é questionável, posto que não há nenhuma razão séria para crer que “a Natureza”  

privilegia  a  economia.  Pode-se pensar, pelo contrário, que ela privilegia a fiabilidade em detrimento 

da economia: uma pluralidade de processos disponíveis para dar resposta a um determinado problema, 

ou para lidar com uma determinada situação – aquilo a que Reuchlin (1978a; 1988; 1999/2002) chama 

“processos vicariantes” e que constitui, pela redundância, um desafio ao princípio da economia – 

aumenta a fiabilidade de um funcionamento que pode, assim, ser assegurado por processos diferentes, 

mais ou menos adaptativos e, como tal, preparados para responder às pressões selectivas (ver adiante 

pp.142-151). O princípio da economia é sobretudo pouco adequado às ciências da vida: como assinala 

Reuchlin (1999/2002, p.64) “a vicariância, a redundância e, por consequência, um certo desperdício 

estão presentes em todas as modalidades de reprodução e de adaptação de todos os organismos 

vivos”. Do ponto de vista da explicação causal, a perspectiva analítica ou elementarista remete, assim, 

para a “singularidade funcional”, que assume que cada efeito só tem uma causa, e procura encontrar 

“o” mecanismo que explica cada modalidade de comportamento (a aptidão ou o conjunto de aptidões 

independentes que explicam o sucesso numa disciplina escolar, por exemplo); engendra, por 

consequência, uma avaliação da inteligência fundada unicamente nas diferenças quantitativas entre os 

indivíduos (o que se traduz, por exemplo, na tradicional “medida das aptidões”).  

A perspectiva global ou holística opõe-se à anterior por não aceitar o estudo de um fenómeno 

psicológico pela sua decomposição em elementos fundamentais, já que a essa decomposição 

corresponderá o empobrecimento ou mesmo a supressão do próprio objecto de estudo. A verificação 

de que as diferenças individuais são mais extensas e estáveis nos processos psicológicos superiores 

do que nos moleculares, sublinhada por Binet e Henri em 1895, constitui um exemplo histórico 

representativo da posição que assenta no postulado de que do todo emergem propriedades não 

dedutíveis da adição das propriedades das parcelas que o constituem. Esta ideia, particularmente cara 

à escola de pensamento da Gestalt que a aplicou sobretudo nos domínios da percepção e da memória, 

teve e tem ainda hoje ampla aceitação no domínio da inteligência, onde a mais significativa noção que 

a representa é, sem dúvida, a de “factor g”. Este construto, que na acepção de Spearman, o seu 

criador, assume o máximo carácter holístico, vem mais tarde a integrar modelos nos quais 

corresponde, frequentemente, ao nível mais elevado de uma hierarquia de aptidões. Ainda que a 

concepção de uma tal hierarquia aponte já para uma organização estrutural da inteligência, o relevo 

dado à conceptualização de g (que por si só explica, em geral, mais de metade da variância dos 

resultados em medidas da inteligência) e à sua medição (consubstanciada na “medida da inteligência 

geral” e   na  utilização  de  “testes de factor g” em  muitos  e diversificados contextos de intervenção do  
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psicólogo) atesta a aceitação, por parte de um amplo sector da psicologia, desta noção holística da 

inteligência humana. Também representando esta mesma posição holística, identificam-se os conceitos 

ou domínios que assentam na ideia “universalista”: a convicção de Piaget no carácter universal das 

estruturas de conjunto da sequência de estádios de desenvolvimento cognitivo (cf. p.52) ou a posição 

universalista em antropologia (cf. p.70), por exemplo, remetem para uma compreensão global da 

inteligência como dependente de um único conjunto invariante de determinantes (uma posição analítica 

em Piaget, por exemplo, corresponderia a um esforço para identificar e isolar as determinantes 

específicas – biológicas, sociais, culturais – dos desfasamentos horizontais ou verticais).  

Apesar da distinção entre as perspectivas holística e analítica, a noção de causalidade 

subjacente é semelhante, a de “singularidade funcional” – que procura “o” mecanismo que explica cada 

fenómeno estudado. Ao aplicar-se ao todo que representam os conceitos holistas, este tipo de 

explicação causal conduz a uma forma de reducionismo tão grave quanto a que decorre da sua 

aplicação numa perspectiva analítica, pela supressão de uma categoria importante de determinismos, 

os “determinismos ascendentes” no caso do holismo e os “determinismos descendentes”, no caso do 

elementarismo5 (Reuchlin, 1999/2002; Reuchlin, Lautrey, Marendaz & Ohlmann, 1990). Cada um dos 

dois níveis – holístico e analítico – fornece entretanto uma informação própria que não pode ser 

negligenciada: se relativamente a um determinado indivíduo conhecemos o nível global da inteligência, 

nada sabemos sobre a eficácia relativa em diferentes aptidões, e podemos correr o risco de tomar 

como semelhantes dois indivíduos que apresentam um mesmo nível de inteligência geral, mas cujo 

perfil de aptidões é diverso; se, pelo contrário, conhecemos a eficácia relativa em diferentes aptidões, 

nada saberemos do nível global em se situa o indivíduo, pelo que podemos correr o risco de tomar 

como semelhantes dois indivíduos com perfis de aptidões equivalentes, mas com um nível geral 

diferenciado. Por outras palavras, se admitirmos que a inteligência constitui um todo que é inútil tentar 

dissociar, efectuamos uma medida global, mas nada saberemos sobre as áreas de potencialidade ou 

de défice do indivíduo, e menos ainda sobre os processos que entraram em jogo na resolução dos 

problemas, o que limita a possibilidade de intervenção tendo em vista a promoção do desenvolvimento 

cognitivo; se, pelo contrário, escolhermos compreender a inteligência dissociando-a em funções o mais 

elementares e independentes possível, medimos as aptidões ou avaliamos os processos 

separadamente, mas neste caso o conceito geral de inteligência dilui-se e dissipa-se; e persiste uma 

questão de  fundo,  a  de saber  onde  parar  a  análise,  já  que  cada aptidão poderá legitimamente ser  

                                                
5 Tomando o exemplo da preensão de um objecto, serão “determinismos ascendentes” (ou bottom-up) os processos 
neurofisiológicos na base da percepção do objecto e da resposta motora; serão “determinismos descendentes” (ou top-
down) os factores situacionais ou contextuais que desencadeiam o próprio acto de preensão, enquanto resposta adaptativa.  
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objecto de uma análise ainda mais fina, subdividindo-a em aptidões mais limitadas. Este dilema 

caracteriza, afinal, os contornos de uma polémica clássica na investigação factorial no domínio 

cognitivo, entre os chamados “modelos ingleses”, na linha de Spearman, e os “modelos americanos”, 

na linha de Thurstone (ver pp.45-46), polémica só ultrapassada pela adopção de uma atitude estrutural. 

A investigação estrutural ou sistémica, a que melhor se adequa às ciências da vida, e em 

particular à ciência psicológica, por captar a complexidade funcional dos organismos vivos, reconhece 

que “uma estrutura se define por leis que caracterizam o sistema de transformações que ela constitui, 

independentemente das propriedades dos elementos que realizam o sistema” (Reuchlin, 1978b; 

1999/2002, p.113, sublinhado do autor). Deste ponto de vista, cada conduta só tem sentido desde que 

enquadrada num sistema de relações, eventualmente recíprocas, entre condutas de níveis diferentes. 

Por conceber uma hierarquia de níveis interrelacionados, a abordagem diz-se “estrutural”; mas porque 

cada actividade é “explicada” pelo sistema de relações constituído por 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), a abordagem 

pode ser classificada como “sistémica”. Os mais expressivos exemplos desta perspectiva em 

investigação da inteligência humana encontram-se na obra de Piaget – paradigma 

construtivista/metáfora epistemológica; nos modelos hierárquicos de organização das aptidões 

humanas (como o chamado “modelo C-H-C” – ver p.47) – paradigma diferencial/ metáfora geográfica – 

e de organização dos processos de tratamento da informação (ver por exemplo, Sternberg, 1979) – 

paradigma informacional/metáfora computacional; nas propostas de Vygotsky e Feuerstein – metáfora 

sociológica; e em alguns sectores actuais das neurociências envolvidos no estudo do funcionamento do 

sistema nervoso entendido como “sistema de sistemas” e como parte de um sistema mais amplo, em 

que a interacção indivíduo X meio é considerada fonte de determinismos descendentes (ver p.24). 

É frequente encontrar, nas ciências da vida e muito especialmente em psicologia, estruturas 

hierárquicas em que níveis amplos subsumem níveis mais restritos, cada um deles integrando, por sua 

vez, níveis ainda mais limitados, todos interagindo de forma complexa; cada nível da estrutura 

hierárquica corresponde, assim, a um nível de observação e explicação e exige um tipo de estudo 

próprio, cujos resultados não podem ser deduzidos do conhecimento acerca dos níveis subordinados. 

Particularmente interessante é verificar que em diferentes épocas, e em diversas áreas das ciências da 

vida, teorias distintas associaram o desenvolvimento a uma estruturação hierárquica progressivamente 

mais diferenciada, reencontrando-se de forma recorrente o esquema “diferenciação-integração” 

(Reuchlin, 1987): “passagem progressiva da homogeneidade de estrutura à heterogeneidade de 

estrutura” (Spencer, 1857 citado por Reuchlin, 1987, p.703); três níveis hierárquicos na organização 

progressivamente mais complexa do sistema nervoso – reflexos elementares, centros intermédios e 
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centros superiores – propostos por Jackson (ver CAPÍTULO 1, nota de rodapé 2, p.20); hierarquia de 

operações progressivamente mais diferenciadas invocada por Piaget6 (1947/2002); “diferenciação 

psicológica” crescente com a idade, acompanhada de uma especialização dos processos 

indiferenciados e da sua integração, sugerida por Witkin (1916-1979) em 1962 (Reuchlin, 1987, p.717); 

hierarquia de componentes de tratamento da informação progressivamente menos automatizados 

proposta por Sternberg (1984a). Este esquema de diferenciação-integração diz respeito, antes de mais, 

à organização intra-individual – ideia que Reuchlin (1978a, 1988, 1999/2002, pp. 45-75) elabora ao 

falar de “processos vicariantes” e do progressivo desenvolvimento de uma hierarquia de evocabilidade 

desses processos em cada indivíduo (ver também adiante pp.142-151):  

o “[…] se em cada nível de elaboração das condutas, uma pluralidade de organizações 

diferentes de processos de nível inferior é possível, com a única condição de 

responder – de uma maneira ou de outra – às exigências dos processos do nível 

superior, então várias organizações podem satisfazer (com maior ou menor eficácia) 

essas exigências. […] cada indivíduo, dispondo todavia do repertório de procedimentos 

próprios da espécie, dá prioridade, e de forma razoavelmente estável, à evocação forte 

ou fraca de certos processos vicariantes.” (Reuchlin, 1999/2002, p. 142) A hierarquia 

de evocabilidade difere de indivíduo para indivíduo “por razões que têm que ver com a 

constituição genética e com a experiência anterior, ou com a interacção entre as duas 

categorias de factores. […] Os indivíduos mais favorecidos numa determinada situação 

serão aqueles para quem os processos mais facilmente evocáveis são os mais 

eficazes [em termos de utilidade e de custo] nessa situação” (p.65)  

Esta diferenciação, decorrente de um processo de desenvolvimento individual, liga-se, por sua 

vez, às diferenças inter-individuais de desempenho, em condições habituais de vida (é passível de 

explicar essas diferenças, visto que nem todos os processos utilizáveis são igualmente eficazes) 

(Reuchlin, 1999/2002, p.142) e às diferenças nas representações que os indivíduos constroem do 

mundo (Reuchlin, 1987), elas próprias possíveis determinantes do desenvolvimento da hierarquia de 

evocabilidade em cada indivíduo. Nesta perspectiva, apesar de algumas hierarquias, concebidas no 

âmbito de determinados paradigmas, terem já um carácter estrutural, elas podem ser encaradas como 

correspondendo ainda apenas a um dos níveis de observação e explicação da inteligência humana. 

Por exemplo, uma teoria como a dos “Três estratos de Carroll” (cf. p.47) (paradigma 

                                                
6 “Cada passagem de um destes níveis ao seguinte é caracterizada, simultaneamente, por uma coordenação nova e por 
uma diferenciação dos sistemas que constituíam uma unidade no nível precedente. Ora, estas diferenciações sucessivas 
esclarecem, por sua vez, a natureza indiferenciada dos mecanismos iniciais, o que permite conceber ao mesmo tempo a 
genealogia dos grupos de operações, enquanto diferenciações progressivas, e a explicação para os níveis pré-operativos, 
como incapacidade para diferenciar os processos envolvidos.” (Piaget, 1947/2002, p.167)  
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diferencial/metáfora geográfica) corresponde a uma formalização estrutural da inteligência que se 

organiza a partir das diferenças inter-individuais no desempenho em testes de aptidão; este 

desempenho pode, contudo, ser concebido no âmbito de uma estrutura hierárquica bem mais alargada, 

na qual pode ser ligado a “determinismos ascendentes” decorrentes de níveis inferiores (que 

constituem objecto privilegiado dos paradigmas biológico e informacional), a “determinismos 

descendentes” decorrentes de níveis superiores (que constituem objecto privilegiado das metáforas 

antropológica e sociológica) e a “determinismos horizontais”, relativos à interacção entre uns e outros 

(onde pode localizar-se, muito designadamente, o paradigma construtivista ou psicogenético). Assinale-

se, entretanto, o paralelismo entre a estrutura emergente desta reflexão e a dos “Loci da inteligência 

humana” (p.32) (Sternberg, 1986a, 1990) que se organiza, afinal, em termos dos três níveis de 

observação e explicação aludidos: o mundo interno do indivíduo, o mundo externo do indivíduo e a 

interacção mundo interno X mundo externo, que acontece permanentemente ao longo do 

desenvolvimento individual e do qual decorrem as diferenças inter-individuais.  

Ao ocupar-se dos organismos em condições habituais de vida, a abordagem estrutural ou 

sistémica desafia, e de forma heurística, as noções fundamentais oriundas da psicologia experimental – 

de economia e de singularidade causal: a de economia, por postular relações entre níveis de que 

resulta, evidentemente, algum grau de redundância ou sobreposição; a de singularidade causal, por 

não aceitar que cada aspecto da conduta seja produto de uma única causa, mas antes postular como 

bem mais verosímil que a adaptação seja assegurada por uma pluralidade de processos (vicariantes), 

no quadro de uma rede complexa de relações entre variáveis internas e externas. Quando se passa da 

perspectiva elementarista para a estrutural, a própria concepção de causa muda de estatuto: a ideia de 

que um fenómeno será causa de outro quando suprimindo o primeiro o segundo cessa aplica-se 

relativamente bem para compreender a origem de “disfuncionamentos”; mas é menos aplicável à 

explicação dos “funcionamentos”. Qualquer estrutura se define pelo seu funcionamento e pela “função” 

que procura assegurar. Como assinala Reuchlin (1999/2002, p.80) “não há função que não seja 

assegurada pelo funcionamento de uma estrutura”. Se a função não é assegurada, questiona-se 

“porque” não funcionou a estrutura; mas se ela é assegurada, a questão é “como” funciona a estrutura7. 

Ao estudar um sistema não queremos saber a “causa” do seu funcionamento, mas antes compreender 

o seu “modo” de funcionamento. A palavra “função” adquire, aqui, enorme centralidade no seu duplo 

significado explicativo: o de processo e o de finalidade. Enquanto processo, ou procedimento de 

elaboração, podem distinguir-se vários níveis, dos mais elementares aos mais complexos, embora a 

                                                
7 Reuchlin exemplifica com uma máquina: perguntamos “porque” não funciona, caso ela falhe; mas questionamos “como” 
funciona, se ela estiver a funcionar (1999/2002, pp.91-92). A resposta à pergunta “porque” seria, neste último caso, “porque 
está a cumprir a sua função”, o que desde logo evidencia o carácter funcional da abordagem estrutural ou sistémica.  
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“complexificação” suscite fenómenos fundamentalmente não previsíveis a partir dos níveis 

elementares; enquanto finalidade, pode muito justamente questionar-se se ela não será 

necessariamente uma interpretação do observador, entre outras possíveis. Em qualquer das acepções, 

a noção de causalidade na perspectiva estrutural ou sistémica deixa de ser linear, baseada na 

singularidade causal, para passar a ser complexa, baseada na complexidade funcional, o que exige do 

investigador uma nova atitude: o reconhecimento do valor heurístico das explicações, na condição de 

medir as suas incertezas (Reuchlin, 1992, 1999/2002, p.127).  

À escolha de um nível de observação e explicação privilegiado nas perspectivas analítica e 

holista, respectivamente o mais elementar e o mais global, corresponde na perspectiva estrutural a 

opção por trabalhar simultaneamente com vários níveis de observação, o que exige reunir uma amostra 

de variáveis maximamente representativa do conjunto das que podem intervir no fenómeno sob estudo 

e adoptar métodos de tratamento simultâneo dessas variáveis. Esta postura, tradicional na abordagem 

diferencial “correlacional” em psicologia, ganhou enorme ampliação e projecção dentro da psicologia 

com o aparecimento de novos métodos de análise de dados – os chamados “métodos estruturais” – 

que serão tratados a propósito da metodologia (CAPÍTULO 4). Mas esta postura oferece também uma 

possibilidade de compreensão articulada das clássicas polémicas invocadas ao longo do CAPÍTULO 1, 

designadamente a polémica “individual/universal” e a polémica “natura/nurtura”. A primeira prende-se 

com o problema da economia descritiva, e da sua relevância e significado em ligação com as posições 

analítica, holistica ou estrutural; a este propósito, a perspectiva estrutural fornece um quadro de 

referência complexo, que contempla e integra diferentes níveis de observação e permite, por isso, dar 

conta simultaneamente daquilo que é único e específico num indivíduo e do que é comum a todos ou 

universal (recorde-se o precioso exemplo da Teoria da Vicariância de Reuchlin). A segunda polémica, 

remete para o problema da explicação – singularidade causal versus função – e de novo destaca a 

abordagem estrutural como a mais adaptada à pesquisa, compreensão e explicação da inteligência, 

por a definir como sistema comportando níveis de funcionamento em interacção, a cada momento e ao 

longo do desenvolvimento ontogenético, do mais elementar (biológico) ao mais holístico (cultural). 

Em 1983, Piaget e Garcia traçam um quadro evolutivo para a construção teórica, baseado na 

análise de vários domínios, que acaba por remeter para os mesmos três níveis de observação e 

explicação invocados por Reuchlin. Descrevem três momentos: um primeiro, em que numerosos factos 

isolados são identificados e analisados independentemente uns dos outros (intra); um segundo, em que 

se admite que esses factos estão interligados por transformações que conduzem a alguma invariância 

(inter); e um último, em que se procura uma estrutura que explique as transformações, as invariâncias 

e os casos particulares (trans). Ao reflectir sobre a evolução das teorias da inteligência, Sternberg 

(1981a; 1985c) identifica também essencialmente três estádios, não sobreponíveis mas integráveis 
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com os anteriores, e exemplifica-os tomando as abordagens diferencial e cognitivista (informacional) e 

o percurso evolutivo entre elas. No primeiro estádio, surgem essencialmente duas teorias que se 

opõem quanto à concepção de inteligência: uma “monística”, dominada por um único conceito global, e 

outra “pluralística”, caracterizada por descrever uma multiplicidade de conceitos independentes. Entre 

estas duas teorias gera-se tensão não resolúvel em favor de, nem sequer em termos de, nenhuma das 

conceptualizações iniciais, o que leva a que as duas sejam reunidas, no segundo estádio. Neste, 

afirmam-se de novo duas teorias, uma mais próxima da monística, que assume a forma de uma 

hierarquia encimada por um conceito global a que é dado grande relevo, e outra, mais próxima da 

pluralística, que admite a sobreposição entre os conceitos (a sua interdependência funcional, estrutural, 

causal, etc.) mas não a representa na forma de uma hierarquia, posto que a instância de nível superior 

que representaria a interdependência é considerada secundária em relação aos conceitos primordiais 

da teoria. A tensão gerada pelo conflito entre as duas posições é de novo resolvida sem favorecer 

nenhuma delas, mas antes pela sua integração, no terceiro estádio. A perspectiva teórica que 

caracteriza este estádio é ampla e complexa, na medida em que integra os conceitos e as suas inter-

relações numa visão abrangente e multifacetada, mas não é ela própria isenta de tensão, pois não 

responde a todas as questões que se lhe colocam no domínio da inteligência. Após alguma 

estagnação, um desequilíbrio acaba por acontecer que eventualmente conduz a uma nova abordagem, 

concebida para responder aos desafios não resolvidos pela anterior, reiniciando-se o ciclo dos três 

estádios descritos.  

Ao caracterizar a evolução das teorias da inteligência, Sternberg acaba por abordar os níveis 

de observação e explicação analítico, holístico, e estrutural (os níveis intra, inter e trans) e, ao mesmo 

tempo, por descrever para as teorias da inteligência um percurso que corresponde a um processo 

dialéctico (Sternberg, 1999b) de diferenciação-integração; este paralelismo entre o desenvolvimento da 

inteligência e o desenvolvimento do conhecimento, a lembrar a epistemologia genética de Piaget, 

constitui exemplo expressivo da reflexão epistemológica que caracteriza a investigação psicológica nas 

últimas décadas (Kuhn, 1970; Overton, 1984, 2002, 2006a), e em particular no domínio da inteligência 

humana (Miranda, 1986, 2002, 2003; Sternberg, 1990). É nesta perspectiva que se procede de seguida 

a uma reconsideração dos paradigmas e das metáforas de investigação da inteligência, reportando-os 

agora a um quadro de referência epistemológico e ontológico. 

 

2.1.2. Visões Ontológicas do Mundo 

Uma possível grelha de leitura epistemológica para a investigação da inteligência humana, que 

tem vindo a ser aplicada com utilidade em algumas áreas da psicologia, como a psicologia do 

desenvolvimento (Overton, 1984, 2006a; Overton & Ennis, 2006; Woolf, 1998) ou a psicoterapia 
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(Vasco, 2001, 2005; ver também Gonçalves & Vasco, 2001; Vasco, Silva & Chambel, 2001), encontra-

se nas “visões ontológicas do mundo” propostas por Stephen Pepper em 1942, na obra que se tornou 

clássica “World Hypotheses”. A noção de “visão do mundo” remete para o conjunto de postulados 

filosóficos metateóricos que influenciam, fundamentam e estruturam qualquer disciplina científica – as 

teorias e a natureza dos conceitos, nos seus variados domínios, e as opções metodológicas dos 

investigadores. As metateorias transcendem as teorias ao estabelecerem o contexto em que se 

definem os construtos e em que se concebem as metodologias; e proporcionam orientações tendo em 

vista evitar confusões conceptuais e propostas teóricas e metodológicas que acabam por se mostrar 

improdutivas (Overton, 2006a). Cada metateoria configura um conjunto de princípios e regras que 

descrevem e prescrevem o que é ou não aceitável como teoria, como meio de exploração conceptual, 

num dado domínio; pode pensar-se, então, que os contrastes entre paradigmas/metáforas de 

investigação da inteligência humana decorrem não só dos níveis de observação e explicação em que 

se situam as teorias que originaram, mas também, e talvez mais fundamentalmente, das diferentes 

metateorias em que se alicerçam e dos respectivos fundamentos epistemológicos e ontológicos8. 

A opção de um investigador por trabalhar num determinado nível de observação e explicação 

pressupõe, nesta óptica, uma opção mais fundamental, explícita ou implícita, por uma metateoria 

inspirada numa determinada visão do mundo. Pepper começa por descrever quatro visões do mundo, 

em 1942 – FORMISMO, MECANICISMO, CONTEXTUALISMO e ORGANICISMO – e acrescenta uma quinta, em 

1966 – SELECTIVISMO. A identificação das visões do mundo parte de “radicais metafóricos” (root 

metaphors) baseados em analogias do nível de senso comum. Para Pepper (1982), a aplicação de 

metáforas em filosofia serve propósitos de explanação e clarificação conceptual, ao suscitar a utilização 

de uma parte da experiência para explorar, compreender ou mesmo intuir outra; propõe, por isso, a 

“teoria dos radicais metafóricos” – concepções sobre a origem e o desenvolvimento do pensamento 

filosófico ou das posturas metafísicas – para identificar as suas “hipóteses” ou “visões do mundo”, que 

são distintas das hipóteses científicas pelo carácter não restrito, em termos de temática e de 

abrangência. Cada visão do mundo provém de um determinado “radical metafórico” e é autónoma, não 

susceptível de integração com as outras, posto que o ecletismo, de acordo com o autor, é fonte de 

confusão e ambiguidade.  

De seguida, caracterizam-se sumariamente as primeiras quatro visões do mundo (Pepper, 

1942): 

                                                
8 Recorde-se (ver Introdução, p. 10) que Overton (2006a, pp. 20-21) descreve quatro níveis de discurso na compreensão de 
qualquer domínio: o nível da observação (senso comum, concreto e circunscrito), o nível teórico (reflexivo ou racional, 
organiza e reformula os dados da observação em termos abstractos), o nível metateórico (define os propósitos e os limites 
da exploração conceptual ou empírica) e o nível epistemológico/ontológico (sistemas de postulados interligados de forma 
coerente que se constituem como modelos amplos de abordagem do “conhecimento” e da “realidade” – “visões do mundo”). 
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o FORMISMO: o radical metafórico em que se baseia o formismo é a “semelhança”, ou 

percepção da existência de objectos idênticos na natureza. É claro e intuitivo, talvez 

porque seja o que mais impregna a linguagem e o raciocínio lógico nas sociedades 

ocidentais: a tendência para classificar os objectos taxonomicamente, tão espontânea 

entre nós e tão mal aceite noutras culturas (Kpelle, por exemplo, ver p.69), constitui 

disso um exemplo. A noção de “classe” é nuclear no formismo – uma classe é uma 

colecção de objectos “específicos” (particulars) que “participam” num ou em vários 

caracteres comuns (caracters) – e as classes organizam-se em classificações, que se 

estruturam habitualmente do geral para o particular. A maioria das ciências, nos 

primórdios do seu desenvolvimento, orienta-se por uma visão do mundo formista, pelo 

que tende ao inventário e classificação taxonómica dos fenómenos que observa; esta 

classificação tem, contudo, um carácter dispersivo, em que a subdivisão categorial é 

teoricamente ilimitada, porque não confinada por nenhuma organização ou estrutura a 

priori, o que acaba por levar os cientistas a optar, mais cedo ou mais tarde, por outras 

visões do mundo mais integrativas. Na óptica formista, as ciências tendem a identificar 

formas discretas e a procurar leis que expliquem fenómenos concretos, observáveis e 

isoláveis. Desta visão do mundo decorre, assim, a aplicação da noção aristotélica de 

causalidade material (Vasco, 2001), centrada nas propriedades intrínsecas dos 

objectos (exemplo: A andorinha está a voar porque tem asas). 

o MECANICISMO: toma como radical metafórico a “máquina”. Entende “o mundo” como 

uma máquina e os fenómenos observados como produto do funcionamento de 

mecanismos. Reconhece que as partes que compõem uma máquina são identificáveis, 

têm localizações determinadas e podem mesmo ser quantificadas de acordo com 

critérios específicos, mas dá relevo à existência de uma relação ou “lei”, geralmente 

linear, mecanicista, que reúne todas as partes. Esta relação pode ser descrita por meio 

de uma equação funcional, que estabelece explicitamente essas relações na máquina 

em funcionamento. Trata-se de uma visão do mundo analítica, à semelhança da visão 

do mundo formista, mas que se distingue desta pelo carácter integrativo, por oposição 

a dispersivo: a máquina funciona como um todo integrado, não é uma mera colecção 

de peças passíveis de ser distinguidas em categorias sucessivamente mais 

específicas, numa subdivisão categorial potencialmente ilimitada. Contudo a máquina 

constitui um objecto passivo ou estático, isto é, dependente de forças externas e/ou 

acidentais para funcionar, o que distingue esta visão do mundo da visão organicista 

(descrita adiante). A visão do mundo mecanicista remete para a noção aristotélica de 
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causalidade eficiente ou mecânica (Vasco, 2001), centrada na eficácia do 

funcionamento de um mecanismo, que se expressa melhor pela utilização de verbos 

do que de substantivos (exemplo: “A andorinha está a voar porque bate as asas”.).   

o CONTEXTUALISMO: ao contrário das anteriores, esta visão do mundo e a seguinte são 

sintéticas, não lidam com elementos mas com configurações cujas propriedades 

emergem de relações complexas, não das propriedades de elementos ou de 

associações lineares entre eles. Talvez por isso, é mais difícil encontrar termos do 

senso comum que representem o radical metafórico subjacente. Nesta visão do 

mundo, o termo escolhido foi o de “episódio histórico” (historic event). De acordo com o 

autor, esta metáfora não se destina a ser tomada à letra, com o sentido de 

acontecimento ou “facto histórico passado”; pelo contrário, o que pretende delimitar é o 

momento presente, actual, instantâneo, ou o momento passado “re - presentado” 

(revivido no presente), e o contexto único e multifacetado que define o episódio ou 

acontecimento sob observação9. À semelhança do formismo, o contextualismo é uma 

visão do mundo dispersiva, ao entender o universo como uma multitude de factos não 

organizados de forma sistemática ou a priori, antes mais ou menos dispersos. Cada 

um destes factos é intrinsecamente complexo, definido por fenómenos interligados, 

mas constitui um incidente pontual, literalmente um “incidente de vida”. Para o 

contextualista, todos os fenómenos consistem em incidentes, complexos, totais mas 

relativamente isolados; o carácter dispersivo do contextualismo deriva também da 

noção de desordem que lhe está subjacente e do postulado fundamental de 

permanente mudança ou novidade. O que define cada incidente não é a maneira como 

se liga a outros incidentes, nem uma estrutura em que se integre, mas a sua 

“qualidade” ou significado, que se impõe como totalidade decorrente de uma “textura”, 

de uma interacção complexa ou “fusão” de múltiplos factores em presença. Estes 

factores não constituem elementos absolutos, pois é negado que o todo seja a soma 

de partes; o todo é o carácter imanente de um incidente e como tal é intuído enquanto 

qualidade global. Neste sentido, a noção de “momento presente” não se reporta a um 

conceito temporal, em sentido estrito, posto que presente é tudo o que contribui 

directamente para a textura total ou qualidade do incidente. E esta qualidade muda 

permanentemente, em função das mudanças circunstanciais do contexto, pelo que a 

                                                
9 Sugere-se que uma possível metáfora alternativa para o contextualismo seria o “caleidoscópio”: a cada momento, são as 
propriedades da configuração global dos elementos em contexto (posicionados em relação a um sistema de espelhos) que 
produzem um efeito único e irrepetível cujas propriedades emergem da configuração e ultrapassam, por isso, a totalidade 
das propriedades dos elementos componentes. 
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noção aristotélica de causalidade para que remete esta visão do mundo é a de 

causalidade formal ou teleonómica (Vasco, 2001), centrada na definição, na essência, 

na síntese ou arquétipo dos objectos ou das situações (exemplo: “A andorinha está a 

voar  porque é uma ave”.).    

o ORGANICISMO: o radical metafórico é aqui o “organismo”10. Não completamente 

satisfeito, pela conotação biológica, celular e estática desta metáfora, o autor pondera 

um outro, “integração”, mas que considera não superar significativamente o primeiro. 

Argumenta que o radical metafórico do contextualismo, o “episódio histórico”, poderia 

aplicar-se com rigor ao organicismo, posto que estas duas visões do mundo 

constituem duas formas de uma mesma teoria, uma dispersiva (contextualismo) e 

outra integrativa (organicismo). Contudo, enquanto para o contextualismo cada 

incidente específico e global é fulcral, e tomado como unidade fundamental de 

reflexão, o organicismo remete para um processo temporal que tem em vista uma 

integração final. Cada fenómeno observado decorre, de forma mais ou menos 

evidente, de um processo composto por várias etapas, tendo em vista alcançar uma 

determinada estrutura final, o “todo orgânico”: “fragmentos” da experiência detêm 

conexões e implicações (“nexos”) que fazem emergir contradições, lacunas, conflitos, e 

estes suscitam integração sucessiva no “todo orgânico”; o todo estava já implícito nos 

fragmentos (estes, por definição, só são fragmentos enquanto não forem integrados no 

todo) e, enquanto totalidade coerente, transcende as contradições prévias (que só 

existem na ausência da integração) e preserva (economiza) todos os fragmentos 

originais da experiência. Cada nível de integração pode constituir um novo fragmento 

cuja significação depende da integração no todo mais amplo: o progresso decorre de 

nível para nível e a integração é sucessivamente mais inclusiva (abrangente na gama 

dos fragmentos que integra), mais determinística (rigorosa no detalhe da observação e 

da previsão que possibilita) e mais organística (sistémica, no sentido em que cada 

elemento implica cada um dos outros e a alteração ou supressão de um destruirá o 

sistema). Sublinhe-se que os fragmentos não são organizados a partir do exterior, 

organizam-se por si próprios: a inevitabilidade das conexões entre fragmentos, e o 

todo que os nexos desde logo pressupõem, são fenómenos espontâneos e naturais, só 

provisoriamente encarados como fragmentos por falha de integração do conhecimento. 

Uma distinção importante do organicismo em relação ao mecanicismo consiste nas 

forças “intrínsecas” que movem o sistema vivo por contraste com a energia que requer 
                                                
10 Alguns autores optam por um radical metafórico mais concreto, a “planta” (Overton, 1984). 
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o funcionamento de qualquer máquina. Da visão do mundo organicista decorre, então, 

uma noção aristotélica de causalidade final ou teleológica (Vasco, 2001), centrada nas 

finalidades lógicas ou conhecidas (integração) para que tende o processo (exemplo: “A 

andorinha está a voar porque atingiu a maturidade.”). 

A história da psicologia testemunha a adopção, em múltiplos domínios, de cada uma das 

quatro visões do mundo; mas foram sobretudo as visões mecanicista e organicista que adquiriram 

maior aplicação, pelo seu carácter integrativo (não dispersivo, como o formismo e o contextualismo) 

mais consistente com os propósitos gerais de qualquer ciência (estabelecer um corpo de conhecimento 

organizado e sistematizado, não uma colecção nunca completa nem integrada de fenómenos). De 

acordo com Overton (1984) estas duas visões do mundo configuraram, ao longo do século XX, 

programas de investigação rivais, um sobretudo apoiado numa ontologia do “ser” (being), inspirada no 

empirismo de Locke e Hume (1711-1776), e outro ligado a uma ontologia do “tornar-se” (becoming), 

inspirada na filosofia de Kant (1724-1804) e de Hegel (1770-1831). O primeiro recorre à máquina como 

metáfora e toma como postulados fundamentais a uniformidade, a estabilidade, a ausência de 

mudança (a menos que por força de factores acidentais) e a natureza quantitativa de qualquer 

mudança induzida. Baseia-se numa concepção do ser humano como organismo reactivo e numa 

heurística elementarista, centrada na análise de antecedentes e consequentes, na causalidade 

unidireccional e linear e na identificação de factores contingentes que explicam a mudança e o 

desenvolvimento. O behaviorismo e o neo-behaviorismo, as teorias da aprendizagem e do 

condicionamento clássico e operante e as teorias do processamento de informação constituem 

“famílias de teorias” exemplificativas deste tipo de programa de investigação. O segundo, toma como 

metáfora o organismo vivo, uma planta, e como postulados fundamentais a organização intrínseca, a 

actividade e a mudança (dialéctica), aceitando, mas remetendo para segundo plano a possibilidade de 

mudança induzida. Enquadra-se numa epistemologia construtivista-racionalista e numa concepção de 

ser humano como organismo activo, intrinsecamente organizado e em permanente mudança 

qualitativa, de onde decorre uma heurística baseada no holismo (compreensão do organismo como um 

todo num contexto), na análise da relação estrutura-função, na explicação formal (a organização da 

mudança explica o desenvolvimento), nas propriedades sistémicas emergentes de diferentes níveis de 

organização, na complexidade e na causalidade recíproca. As teorias estruturalistas, como a de Piaget, 

as teorias humanísticas, gestalticas, do desenvolvimento do ego e ecológicas constituem exemplos 

deste tipo de programa de investigação.  

A correspondência, o paralelismo mesmo, entre as quatro visões ontológicas do mundo de 

Pepper e os níveis de observação e explicação identificados por Reuchlin (1999/2002) é evidente: os 

investigadores que adoptam uma visão do mundo formista ou mecanicista tendem a concentrar-se no 
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estudo de fenómenos circunscritos e a explicá-los em termos ou das propriedades dos “elementos” 

(causalidade material), ou das ligações lineares, mecânicas, entre eles (causalidade mecânica ou 

eficiente). Tome-se um exemplo representativo no domínio da inteligência, a resolução com sucesso de 

um item de analogias de tipo clássico [“Domingo está para semana, como Janeiro está para ...?...  a) 

Segunda-feira  b) Mês  c) Ano”]: numa visão do mundo formista, que entende a inteligência como 

repositório de aptidões relativamente independentes, o indivíduo escolheu a resposta c) (correcta) 

porque tem uma boa aptidão verbal; e numa óptica mecanicista, o resultado pode ser explicado pela 

aplicação correcta dos processos de tratamento mental de informação envolvidos na resolução de itens 

de analogias (codificação, inferência, transposição e aplicação – Sternberg, 1977). Ao contrário, os 

investigadores que adoptam uma visão contextualista tendem a concentrar-se no estudo de 

“totalidades” e a adoptar uma visão holística do funcionamento psicológico. Um exemplo claro no 

domínio da cognição é o da escola Gestáltica, que no exemplo escolhido daria como explicação para o 

sucesso que o indivíduo teve no item o facto de ter tido um “insight” (uma apreensão instantânea e 

global do sentido – leia-se, da “qualidade” – do problema e da sua solução). Mas uma outra explicação 

holista para o sucesso seria a de o atribuir à inteligência geral (ou factor g), ou seja, à “energia mental”, 

na acepção de Spearman, omnipresente porque sistematicamente envolvida na resolução de todos os 

problemas ou ao lidar com qualquer situação, ainda que em grau variável em função da natureza ou da 

“qualidade” da situação. Por fim, a visão do mundo organicista tende a dar ênfase à noção de 

integração progressiva e de estrutura complexa: nela se entende o desempenho cognitivo pelas 

estruturas cognitivas disponíveis no indivíduo, resultado de um processo de progressiva “diferenciação-

integração”. O êxito na resolução de uma tarefa decorre de uma interacção complexa do indivíduo com 

o meio, ao longo de um processo temporal, pelo que a escolha da resposta c) no item exemplificado se 

explica pelo nível do desenvolvimento cognitivo atingido e pelas estruturas cognitivas disponíveis no 

indivíduo para lidar com o problema em causa.  

Ao mesmo tempo que se detecta uma ligação entre visões do mundo e níveis de observação e 

explicação, reconhece-se também um paralelismo com os “Loci da Inteligência Humana” (Sternberg, 

1986a, 1990): os psicólogos de orientação formista e mecanicista tendem a virar-se sobretudo para os 

fenómenos do mundo interno do indivíduo; os contextualistas para fenómenos do mundo externo do 

indivíduo; e os organicistas para uma óptica interaccionista, entre as duas categorias de fenómenos, 

sendo os “organismos” encarados como estruturas complexas construídas num processo de 

progressiva integração. Na TABELA 2.2 tenta-se uma síntese destas três perspectivas ontológicas da 

investigação e um posicionamento nesse quadro dos paradigmas e metáforas de estudo da inteligência 

humana. Há que reconhecer alguma sobre-simplificação na base da construção de uma tal tabela: por 

um lado, porque a investigação em cada paradigma não pode ser encarada de forma estática, antes se 
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assiste a uma evolução, geralmente partindo dos elementos para as estruturas, num movimento de 

integração sucessiva – um  exemplo  da metáfora  organicista aplicada à própria investigação dentro de 

cada paradigma (Sternberg, 1981a; Piaget & Garcia, 1983). Por outro lado, porque cada paradigma ou 

metáfora  comporta  uma  enorme  diversidade  de  perspectivas de investigação, de metodologias e de 

 

TABELA 2.2 
 AS VISÕES ONTOLÓGICAS DO MUNDO (Pepper, 1942)  

E OS PARADIGMAS/METÁFORAS DA INVESTIGAÇÃO DA INTELIGÊNCIA HUMANA:  
exemplos de tipos de investigação, conceitos e metodologias. 

Relação com os níveis de observação e explicação (Reuchlin, 1999/2002)  
e os “Loci da inteligência humana” (Sternberg, 1986a, 1990). 

 
VISÕES DO 
MUNDO 

 

 

 

CAUSALIDADE 
IMPLÍCITA 

 

FORMISTA 

 

 

(Material) 

 

MECANICISTA 

 

 

(Mecânica) 

 

CONTEXTUALISTA 

 

 

(Formal) 

 

ORGANICISTA 

 

 

(Final) 

 
NÍVEIS DE 

OBSERVAÇÃO E 
EXPLICAÇÃO 

 

TIPOS DE VARIÁVEIS 

 

ANALÍTICO/ELEMENTARISTA 

 

(Elementos) 

 

HOLÍSTICO/GLOBAL 

 

(Totalidades) 

 

ESTRUTURAL/ 
SISTÉMICO 

 

(Estruturas) 

 
LOCI  DA 

INTELIGÊNCIA 
HUMANA 

 

MUNDO INTERNO 
DO INDIVÍDUO 

MUNDO EXTERNO 
DO INDIVÍDUO 

INTERACÇÃO 
mundo interno X mundo externo 

PARADIGMAS E 

METÁFORAS DA 

INTELIGÊNCIA 

HUMANA 

 
P.Neurobiológico 

M. Biológica 
- anatomia / fisiologia / 
bioquímica / genética  
- SN e cérebro 
- natura 

 
 

P.Diferencial 
M. Geográfica 

- “abordagem traço” 
- perfis de aptidões 
- factores ortogonais 
- “estrutura simples” 

 
 

 

 
P. Informacional 

M. Computacional 
- computador como 
metáfora 
- inteligência  como 
processamento mental 
de informação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Psicologia 
Experimental 
- Behaviorismo) 

 

 
M. Antropológica 

- papel da aculturação 
- relativismo cultural 
- concepções implícitas 
de inteligência  
- contexto cultural como 
sistema 
- nurtura 
 

M. Sociológica 
- papel da socialização 
- internalização 
- aprendizagem 
mediatizada 
- papel da família / escola 
- natura X nurtura 

 
(Psicologia 

Experimental 
- Gestaltismo) 

 
P. Construtivista 

M. Epistemológica 
- inteligência como adaptação 
- equilibração ou marcha para o 
equilíbrio 
- diferenciação - integração 
- construtivismo 
- “estrutura de conjunto” 
- inteligência como produto da 
acção do individuo sobre o meio 
(interacção) 
- natura X nurtura 
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estudos, nem todos igualmente representativos de uma determinada visão do mundo, e até podendo 

remeter para diferentes visões do mundo. Por isso, na tabela tomam-se apenas alguns exemplos de 

conceitos, posições teóricas, metodologias e variáveis ilustrativos do carácter dominante de cada 

paradigma ou metáfora. 

 A natureza multifacetada e complexa da inteligência humana terá suscitado a adopção de 

perspectivas de investigação distintas, orientadas por diferentes visões do mundo, e o emergir de 

paradigmas e metáforas de investigação diferenciados. As teorias e os conceitos de inteligência a que 

deram origem implicaram, por sua vez, perspectivas e técnicas de avaliação da inteligência 

contrastadas que podem também ser ligadas com as diferentes visões do mundo. Por exemplo, a 

tradicional medição da inteligência enquanto conjunto de aptidões, de certo ponto de vista remete para 

uma tónica formista (ou eventualmente mecanicista) e para um nível de explicação elementar, que liga 

o comportamento a características intrínsecas do indivíduo; todavia, a medição da inteligência como 

construto global, apesar do carácter holístico do construto, não deixa de envolver a avaliação 

quantitativa e a interpretação/explicação centrada nas características internas do indivíduo. Em 

qualquer dos casos, trata-se de uma óptica de avaliação nomotética, com a tónica da avaliação 

colocada na comparação inter-individual e na causalidade linear – material ou, quando muito, 

mecânica. No outro extremo, as chamadas provas piagetianas, inspiradas no método clínico (de 

carácter holístico) aplicado por Piaget nos seus estudos empíricos, constituem situações de 

observação menos rígidas (sem a exigência de estandardização das técnicas diferenciais), mais 

preocupadas com a apreensão qualitativa do desempenho, a avaliação do desenvolvimento e a 

explicação pela ligação do comportamento ao grau de “integração” (“adaptação”) alcançado pelo 

indivíduo. A avaliação assume, portanto, um carácter mais idiográfico, sobretudo incidindo na avaliação 

intra-individual, e remete para uma causalidade final ou teleológica. Representando de certa maneira 

um compromisso entre estes extremos, as metodologias de aplicação “dinâmica” de técnicas 

diferenciais tradicionais (Seabra-Santos, 1998; Sternberg & Grigorenko, 2002), inspiradas no conceito 

de “zona de desenvolvimento proximal” de Vygotsky (ver pp.72-74), parecem constituir uma ponte entre 

um tipo de descrição e explicação formista – centrado nas “características” cognitivas do indivíduo – e 

uma descrição e explicação organicista/contextualista – centrada nas “potencialidades” de 

desenvolvimento do indivíduo colocado em contexto favorável à aprendizagem. Enquadradas por uma 

visão do mundo contextualista, estas técnicas centram-se numa avaliação no “aqui e agora” da relação 

e envolvem sobretudo a causalidade formal ou teleonómica (o desempenho como produto de uma 

miríade complexa de factores pessoais e contextuais em interacção no momento da avaliação). Ao 

tomar os fundamentos metateóricos das abordagens da inteligência pode-se também compreender a 

diversidade de técnicas utilizadas na sua avaliação, do ponto de vista dos postulados fundamentais de 
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que derivam e das perspectivas de interpretação e explicação que viabilizam: mais do que uma 

reflexão metateórica, está aqui em causa uma reflexão “metametodológica” (Overton, 2006a, p.20), tão 

necessária como a primeira mas cuja importância é muito menos  reconhecida. 

Sobrevém então uma questão: será possível (e será legítimo) desenvolver teorias (e modelos 

de avaliação da inteligência) que integrem as diversas visões do mundo e contemplem ao mesmo 

tempo os três níveis de observação e explicação e os três “Loci da inteligência humana”? Como se viu 

antes (pp.92-93), a questão é pertinente no quadro da evolução das teorias da inteligência (Piaget & 

Garcia, 1983; Sternberg, 1981a) pois corresponderia a um esforço de “integração” entre posições 

extremadas no espectro entre a abordagem analítica e a abordagem holística e/ou estrutural, 

integração expectável no panorama actualmente ainda fragmentado da investigação, da 

conceptualização e da avaliação da inteligência humana. Ora, tomar diversos paradigmas ou metáforas 

e integrá-los sugere de imediato a adopção de uma perspectiva que concebe a inteligência como 

sistema complexo; esta configura a sétima metáfora da inteligência identificada por Sternberg na obra 

Metaphors of mind (1990). 

 

 

2.2. METÁFORA SISTÉMICA  

 

No CAPÍTULO 1 foi explorada a diversidade de programas de investigação da inteligência 

humana enquadrados pelos grandes paradigmas descritos por Miranda (1986, 2001, 2002, 2003, 

2004b) e pelas metáforas subjacentes à investigação identificadas por Sternberg (1990, ver também 

Cianciolo & Sternberg, 2004). A última metáfora – a METÁFORA SISTÉMICA – pela sua natureza sintética e 

integrativa distingue-se das restantes, razão por que só agora, num momento de articulação de 

paradigmas, se afigura oportuno examiná-la: trata-se de uma abordagem “que tenta reunir diversas 

metáforas ao entender a inteligência em termos da interacção complexa entre diversos sistemas, 

cognitivos e outros” (Sternberg, 1990, p.261) ou entre “cognição e contexto” (Sternberg, 1994b, p.264). 

Esta metáfora, ao contrário das restantes seis, incorpora uma “noção de inteligência polimórfica e 

polifacetada que subentende diferentes níveis de observação e de análise” (Miranda, 2002, p.24).  

 

2.2.1. Teorias Sistémicas da Inteligência 

Robert Sternberg (1990; ver também Cianciolo & Sternberg, 2004) identifica três teorias da 

inteligência no âmbito da metáfora sistémica: a Teoria das Inteligências Múltiplas de Howard Gardner 

[1983], a Teoria Bioecológica da Inteligência de Stephen Ceci [1990] e a sua própria Teoria Triárquica 

da Inteligência Humana [1985]. Outros autores (Brackett, Lopes, Ivcevic, Mayer & Salovey, 2004) 
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reportam ainda à perspectiva sistémica o conceito de Inteligência Emocional introduzido por John 

Mayer e Peter Salovey em 1990. Apresentam-se de seguida as duas primeiras e a última perspectivas. 

Por enquadrarem do ponto de vista teórico a presente investigação, as propostas teóricas de Sternberg 

serão objecto de descrição e análise no CAPÍTULO 3. 

 

1) TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS. Embora Gardner não seja o primeiro autor a postular 

faculdades mentais independentes entre si, terá sido “um dos primeiros a violar as regras gramaticais 

da língua inglesa (e de algumas outras línguas indo-europeias) ao pluralizar o termo inteligência” 

(Gardner, 1999, p.34): quer na linguagem comum quer na linguagem científica, esse termo é reservado 

para uma única aptidão geral, e mesmo os defensores dos modelos multifactoriais optaram por 

designações como “aptidão”, “capacidade” ou “competência” para as dimensões que postularam, 

deixando implicitamente intocável a palavra inteligência (cuja conotação, por omissão, permaneceu 

ligada à aptidão geral ou g). Mas a proposta teórica de Gardner, embora genericamente aparentada 

com as teorias multifactoriais, difere delas sobretudo nas fontes de evidência de que parte (e, como 

adiante se verá, também na maior abrangência do espectro cognitivo representado): enquanto as 

primeiras decorrem da ênfase colocada nas baixas correlações entre grupos de testes, Gardner (1993, 

p.xii) parte de “evidências neurológicas, evolucionistas e inter-culturais”. Daí o carácter plurimetafórico 

da teoria que engloba contributos das metáforas biológica, geográfica e antropológica (Cianciolo & 

Sternberg, 2004). Por outro lado, a definição de inteligência que introduz realça a relação do indivíduo 

com o contexto: “potencial biopsicológico de processamento de informação que pode ser activado em 

contextos culturais específicos, tendo em vista a resolução de problemas ou a criação de produtos 

valorizados nessa cultura” (Gardner, 1999, pp. 34-35). A ideia fundamental é a de que a mente humana 

pode ser concebida como um conjunto de faculdades relativamente separadas, com apenas algumas 

relações vagas e não preditivas entre si, e não como uma única “máquina para todo o serviço” 

(Gardner, 1999, p.32) que funciona regularmente utilizando uma quantidade fixa de energia (“g”), 

independentemente do conteúdo ou do contexto. Cada inteligência depende da interacção de 

determinadas “tendências” ou potencialidades do indivíduo com as oportunidades e constrangimentos 

de um contexto cultural específico; não se localiza “dentro da cabeça” mas na relação que o indivíduo 

estabelece com os objectos e as pessoas à sua volta. Daí a natureza sistémica que Sternberg atribui à 

teoria, que define como “sistema de inteligências independentes” (Cianciolo & Sternberg, 2004, p.26) 

mas em que cada inteligência constitui um sistema com identidade própria, mais do que meramente um 

aspecto do sistema mais amplo a que tradicionalmente chamamos “inteligência” (Sternberg, 1990). 

Cada inteligência consiste num “sistema de competências operativas; […] em contexto, o indivíduo 

recorre a combinações de sistemas” (Miranda, 2003, p.47). 
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Os oito critérios básicos que fundamentaram a delimitação das inteligências múltiplas têm 

raízes nas ciências biológicas (critérios 1 e 2), na análise lógica (critérios 3 e 4), na psicologia do 

desenvolvimento (critérios 5 e 6) e na investigação psicológica tradicional (critérios 7 e 8) (Gardner, 

1999): 

1. Isolamento potencial a partir de lesão cerebral: dissociação de uma forma de 

inteligência em relação a outras a partir da observação de pacientes com lesões que 

afectam determinada forma de inteligência mas sem evidência de perturbação de 

outras; 

2. História e plausibilidade evolucionista: a partir das competências actuais da espécie 

humana, por comparação com outras espécies sobretudo de mamíferos, e a partir da 

investigação no domínio Psicologia Evolutiva, identificação por inferência das pressões 

selectivas que conduziram ao emergir de uma determinada capacidade ou forma de 

inteligência; 

3. Operação (ou operações) chave identificáveis: isolamento de operações mentais 

nucleares (ou “subinteligências”), supostamente mediadas por mecanismos neuronais 

específicos e desencadeadas por tipos de informação interna ou externa relevantes, 

que por operarem em conjunto sugerem a identificação de uma forma de inteligência; 

4. Possibilidade de codificação num sistema simbólico particular: levantamento de 

categorias de sistemas simbólicos com significado cultural que permitem que as 

transacções de informação sejam feitas de maneira sistemática, exacta e eficaz 

(linguagem falada e escrita, símbolos matemáticos, gráficos, pauta musical, etc.);  

5. História de desenvolvimento específica e conjunto de competências distintiva dos 

peritos (experts): evidência de um padrão de desenvolvimento de competências em 

direcção a um nível de desempenho (end state) adequado ao preenchimento de 

determinados nichos relevantes na sociedade; 

6. Existência de idiots savants ou indivíduos prodígio ou excepcionais: isolamento a partir 

da identificação de indivíduos com desempenho excepcional numa área (exemplo, 

cálculo matemático) a par de capacidades normais, ou mesmo de défices, noutros 

domínios (observação comum no autismo);   

7. Evidência experimental: proveniente de estudos sobre o grau em que é possível 

executar dois processamentos mentais simultaneamente – verificação experimental de 

que uma actividade não interfere na outra; 
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8. Evidência psicométrica: proveniente de estudos correlacionais que demonstram 

relativa independência entre áreas de funcionamento como, por exemplo, a linguística, 

a espacial e a social. 

Gardner (1999) considera que este conjunto de critérios, a que acrescentaria hoje uma maior 

ênfase na comparação inter-cultural, consiste no mais importante contributo da sua teoria; ainda assim, 

lamentavelmente, quer críticos quer apoiantes deram mais ênfase à lista das inteligências do que aos 

critérios que serviram de base à sua identificação. De facto, a aplicação dos oito critérios conduziu 

primeiro à identificação de sete inteligências (1993) e, mais tarde, à inclusão de mais uma (bem como à 

consideração de uma outra potencial candidata – inteligência espiritual ou existencial – que contudo 

por prudência não foi acrescentada à lista) (1999): 

1. Inteligência Linguística: sensibilidade à linguagem falada e escrita, capacidade de 

aprendizagem de novas línguas e de resolução de situações com recurso à linguagem; 

2. Inteligência Lógico-matemática: capacidade de análise lógica de problemas, de 

raciocínio e cálculo numérico e de aplicação da matemática para compreender e tratar 

problemas de natureza científica; as duas primeiras inteligências são tradicionalmente 

as mais importantes para o sucesso escolar; 

3. Inteligência Musical: capacidades de composição, execução e apreciação de 

composições ou padrões musicais; sublinha que se trata de uma inteligência paralela à 

linguística, por exemplo, não de um “talento”; 

4. Inteligência Somato-cinestésica: capacidade de utilização de todo o corpo, ou de 

partes do corpo, para resolver problemas ou criar produtos; 

5. Inteligência Espacial: capacidade de reconhecimento e manipulação de padrões 

espaciais, entendendo espaço em sentido amplo (ex: espaço aéreo) ou em sentido 

restrito (ex: espaço geométrico); 

6. Inteligência Interpessoal: capacidade de compreensão das intenções, motivações e 

desejos dos outros e, por consequência, capacidade para lidar e cooperar eficazmente 

com eles; 

7. Inteligência Intrapessoal: capacidade de compreensão de si e de construção de um 

modelo de si adequado à regulação eficaz da sua própria vida; embora as duas últimas 

inteligências tenham sido tratadas em conjunto na primeira apresentação da teoria, em 

1983 (Gardner, 1993), evidências recentes acentuam a longa história evolutiva da 

inteligência interpessoal em comparação com a curta história da inteligência 

intrapessoal, dependente da consciência de si (Gardner, 1999) e possivelmente de 

estruturas filogeneticamente recentes do cérebro humano; 
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8. Inteligência Naturalística: capacidade de identificação de padrões na Natureza e de 

categorização de formas naturais a partir de relações de semelhança (ex: construção 

de taxonomias de espécies animais ou vegetais). 

Cada inteligência consiste num “potencial biopsicológico da espécie humana para processar 

determinados tipos de informação de determinadas maneiras” e envolve processos neuronais 

característicos, que se admite serem comuns a toda a espécie (Gardner, 1999, p.94). Mas cada uma é 

desencadeada por conteúdos relativamente específicos em cada cultura e opera articulando-se com 

outras, em função do contexto. Daí o cepticismo do autor em relação à conceptualização de 

“faculdades horizontais” – como a memória, a atenção ou a percepção – que se supõe operarem de 

maneira equivalente no tratamento de diferentes conteúdos e independentemente do contexto. Uma 

concepção “vertical” da mente humana, em que diferentes faculdades se aplicam a diferentes 

conteúdos, quer do mundo externo quer do mundo fenomenológico do indivíduo, é mais consonante 

com a essência desta teoria.  

De acordo com Gardner, a avaliação da inteligência não pode, por isso, ser efectuada pela 

utilização de uma “bateria” de testes convencionais, que avalie a inteligência através das “lentes das 

inteligências linguística e lógica” (Gardner, 1999., p.80) e suposta medir cada inteligência 

separadamente, como competência transversal e descontextualizada; bem pelo contrário, apenas 

através da observação directa do indivíduo em contexto, colocando-o perante materiais reais (não 

simbólicos) e em situações concretas (não de teste), em que assume determinado papel cultural ou 

social, se pode aceder à avaliação do funcionamento intelectual. Idealmente, cada inteligência deve ser 

avaliada de diversas maneiras complementares que incidam nos aspectos nucleares que a 

caracterizam (por exemplo, a Inteligência Espacial pode ser avaliada propondo ao indivíduo que 

encontre o caminho num lugar novo, observando-o na resolução de puzzles ou pedindo-lhe que 

construa um modelo tri-dimensional da sua casa). Esta forma de avaliação assume um carácter 

funcional e contextualista (na acepção de Pepper), mais do que meramente “situacionista” ou 

“interaccionista”; a diferença está em que nestas últimas perspectivas o contexto é exterior ao 

comportamento, apenas o desencadeia ou estimula, enquanto no contextualismo constitui parte 

integrante do próprio comportamento11. Esta a diferença fundamental entre a avaliação tradicional da 

inteligência (geralmente situacionista porque baseada numa visão do mundo formista ou mecanicista) e 

a que sugere a Teoria das Inteligências Múltiplas, que preconiza a dependência ecológica do 

                                                
11 “Não pode afirmar-se que um acto tem uma identidade fora do contexto que o constitui; nem se pode afirmar que o 
contexto existe independentemente do acto a que se reporta. […] pensar na existência de um contexto em adição ou à parte 
das acções é como imaginar um sorriso independente ou exterior a um qualquer rosto” (Jaeger & Rosnow, 1988, p. 66).  
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funcionamento de estruturas cognitivas entendidas como sistemas complexos, logo não decomponíveis 

em unidades passíveis de compreensão e avaliação separada.  

 

2) TEORIA BIOECOLÓGICA DA INTELIGÊNCIA. Proposta por Stephen Ceci em 1990 (Ceci, 1996), e 

assumida como esboço para uma nova teoria integrativa da inteligência, a abordagem bioecológica da 

inteligência procura contemplar uma enorme diversidade de evidências empíricas, provenientes da 

investigação psicológica mas também da de outras áreas como a antropologia, a sociologia, a biologia, 

a educação e a filosofia. De acordo com o autor, apenas a integração de conhecimentos originários de 

diversas disciplinas e enquadrada numa perspectiva desenvolvimentista permitirá compreender muitos 

dos fenómenos difíceis de descrever ou explicar no quadro das actuais teorias da inteligência. Por 

outro lado, a natureza contextualista da proposta de Ceci “enfatiza a dependência ecológica das 

estruturas cognitivas, bem como a sua pluralidade e espontaneidade. Os indivíduos participam na 

construção do seu próprio desenvolvimento introduzindo mudança nos seus contextos e sendo por sua 

vez modificados por eles” (p.94). Trata-se de uma teoria orientada para a interacção complexa “pessoa 

XprocessoXcontexto” e que, por isso, é encarada por Sternberg (1990) não apenas como 

plurimetafórica mas sobretudo como exemplo da abordagem sistémica da inteligência. 

A Teoria Bioecológica (Ceci, 1996) assenta em dois pressupostos fundamentais: primeiro, o de 

que não existe uma inteligência geral, mas antes múltiplas formas de inteligência, o que a este respeito 

a aproxima da conceptualização de Gardner (Sternberg, 1990); segundo, o de que é logicamente 

impossível separar estas inteligências do conhecimento adquirido (e do grau de elaboração da 

organização deste conhecimento), embora em muitas teorias esta distinção possa (ou tenha que) ser 

feita. Explicitando melhor os dois pressupostos: 

o o reconhecimento de “múltiplos potenciais cognitivos” – predisposições biológicas 

necessárias à aquisição de determinadas formas de pensamento ou de conhecimento 

(Cianciolo & Sternberg, 2004) – parte essencialmente de três tipos de fontes de 

evidência: 1) cognitiva (contraste no desempenho de um mesmo indivíduo num mesmo 

tipo de problema em situações de observação diversas, contraste no grau de 

complexidade cognitiva em domínios diversos, relação não linear entre a complexidade 

cognitiva evidenciada em domínios particulares e os resultados em testes de 

inteligência); 2) psicométrica (factores de grupo emergentes em numerosos estudos 

factoriais, que em conjunto explicam cerca de metade da variância dos resultados nas 

baterias de aptidões e que integram como parte importante os mais consensuais 

modelo factoriais da cognição humana); 3) neuropsicológica (perda de funções 

cognitivas discretas como resultado de lesões cerebrais localizadas, demonstração das 
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bases neuroanatómicas de diversos processos cognitivos, dependência hemisférica de 

determinadas funções cognitivas); 

o a afirmação de que inteligência e conhecimento não podem ser separados baseia-se 

na verificação empírica de que a aptidão para resolver problemas do dia-a-dia está 

intimamente ligada à quantidade e à qualidade de conhecimento relevante num 

domínio determinado (Ceci, 1996, p.117); elevados níveis de complexidade cognitiva 

envolvem muito mais do que “processos puros” de resolução de problemas; envolvem 

estruturas complexas e bem organizadas de conhecimento, quer declarativo quer 

procedural. Porque a motivação, a personalidade e os processos cognitivos são 

importantes determinantes da aquisição de conhecimento, e porque os conteúdos e a 

estrutura do conhecimento de base são inseparáveis do desempenho cognitivo, a 

motivação, a personalidade e os processos cognitivos estão axiomaticamente 

envolvidos no desempenho cognitivo. 

Ceci (1996) propõe que um modelo de “complexidade cognitiva” compreende três tipos de 

estruturas: 1) estruturas que recebem e dão sentido aos inputs provenientes do meio; 2) base ou 

reservatório de conhecimento adquirido pelo indivíduo, subdividida em domínios específicos com graus 

variados de elaboração e diferenciação (ou complexidade); e 3) múltiplas operações cognitivas que 

acedem à informação localizada na base de conhecimento tendo em vista a resolução de problemas. 

Afirma ainda que estas operações ou processos cognitivos, que começam por ser específicos a 

determinado domínio, ao longo do desenvolvimento tornam-se gradualmente transversais e constituem 

verdadeiros algoritmos gerais capazes de se aplicar de maneira flexível a informação em vários 

domínios.  

A Teoria Bioecológica sugere assim que o desenvolvimento da inteligência resulta do 

funcionamento de processos de codificação, transformação, manipulação e armazenamento de 

informação. A eficiência desses processos depende de uma cadeia de interacções complexas, em que 

os factores biológicos do indivíduo intervêm na modelação do contexto e são modelados por ele. O 

contexto é aqui definido de maneira muito ampla: ultrapassa a tradicional delimitação da natureza física 

ou social das situações ou das tarefas com que o indivíduo se confronta e abrange também o “contexto 

cognitivo” – maneira como a informação pertinente numa situação se encontra estruturada na memória 

a longo prazo, crenças, representações etc. – e “motivacional” – forças que desencadeiam o 

funcionamento dos processos cognitivos, em parte dependentes de valores promovidos pela educação 

familiar e escolar e promovidas pela cultura – aquilo a que Reuchlin (1997, p.133; 2001) chama 

“processos conativos”, a par dos “processos cognitivos”. O desenvolvimento intelectual é, assim, um 

todo indivisível no qual ao longo de um processo temporal as disposições biológicas interagem, pelo 
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exercício dos processos cognitivos (de aquisição e tratamento da informação), com os contextos 

proximal (situacional) e distal (cultural) tendo em vista a modelagem, quer do meio, quer do indivíduo.  

Em cada momento do desenvolvimento, a interacção dos factores biológicos com os 

ecológicos determina mudanças que estabelecem uma cascata de efeitos: actuam como um todo 

inseparável, mas a natureza da sua relação muda constantemente, cada mudança criando um novo 

conjunto de possibilidades e condições para que mesmo pequenas novas mudanças multipliquem os 

seus efeitos. Neste sentido, a teoria inclui-se entre os “modelos multiplicativos” (Ceci, Barnett & 

Kanaya, 2003) que convergem na noção de que pequenas co-relações (ligações por impacto mútuo) 

entre factores genéticos e ambientais podem dar origem a um efeito de cascata (ou de “bola-de-neve”) 

ao longo do tempo e vir a produzir diferenças muito evidentes que são erroneamente interpretadas 

como originárias meramente de factores genéticos. A ideia central é a de que as associações entre as 

características pessoais e as do meio não são aleatórias: a cada momento, o indivíduo, em função das 

suas características pessoais, faz escolhas, selecções (opções em termos de figura-fundo perante uma 

enorme diversidade de estímulos provenientes do meio) e nesse sentido expõe-se de forma 

diferenciada às oportunidades e à experiência; estes efeitos activos da genética sobre o meio 

multiplicam-se posto que, mesmo que inicialmente pequenos e aparentemente sem expressão, 

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. Por outro lado, este tipo de mecanismo de feed-back pode também ter a origem no 

meio: uma pequena modificação no meio social, por exemplo, pode contribuir para aumentar a 

competência individual em consequência de maior motivação e envolvimento e de maior apoio 

providenciado pelo meio; este pequeno aumento no desempenho individual contribui, por sua vez, para 

melhorar a qualidade do meio de todo o grupo social o qual irá elicitar novo desenvolvimento de 

competências – um tal processo poderá estar na base do chamado “efeito de Flynn”. O conceito de 

“processo proximal”, introduzido por Bronfenbrenner e Ceci (Ceci, Barnett & Kanaya, 2003, p.79), 

remete precisamente para este 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; o potencial genético pode ser amplificado por interacções sucessivamente mais 

diferenciadas com o meio, conduzindo a um mais elevado nível de competência. 

 Deste modo, o desenvolvimento não é tratado como processo de mudança linear mas, em vez 

disso, sinergética, não aditiva (Ceci, 1996), ou epigenética (Van Geert, 2003a) (ver CAPÍTULO 10). Cada 

potencial cognitivo biologicamente determinado é modelado e re-modelado por uma série de 

interacções com o contexto social, cognitivo, físico e motivacional e, porque a cadeia de processos que 

intervêm entre o potencial biológico inicial e a sua eventual manifestação é longa e complexa, é 
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extraordinariamente difícil predizer, e mais ainda explicar, o modo como as diferenças individuais de 

genótipo vêm a afectar as diferenças individuais observáveis no desempenho cognitivo. Daí que os 

tradicionais testes de inteligência sejam encarados como medidas muito grosseiras e pouco 

expressivas do potencial cognitivo do indivíduo. 

A Teoria Bioecológica de Ceci partilha, assim, com a Teoria das Inteligências Múltiplas de 

Gardner algumas características: a interdisciplinaridade dos fundamentos, a natureza contextualista e 

sistémica das propostas e o carácter polimórfico dos conceitos. Mas a teoria bioecológica concentra-se 

mais na descrição do próprio fenómeno da interacção indivíduo X meio: não que os factores individuais 

e ambientais com que lida sejam novos (o impacto de factores ligados ao meio escolar no 

desenvolvimento cognitivo, por exemplo, é conhecido desde há muito). Mas a noção de “processo 

proximal” ultrapassa o tratamento tradicional desses factores em modelos temporalmente fechados e 

de causalidade linear, em que a variância nos factores é associada à (“correlacionada com a”) variância 

nas competências num determinado momento, ignorando o efeito progressivo das interacções 

anteriores; introduz uma noção de “causalidade relacional” (Overton, 2006a; Overton & Ennis, 2006). 

Por outro lado, apesar de remeter para uma visão do mundo contextualista, bem expressa na 

proximidade às chamadas teorias do caos (Gleick, 1987; Lorenz, 1993) e respectivos conceitos 

emblemáticos de “dependência das condições iniciais” e de “efeito borboleta” (Ceci, Barnett & Kanaya, 

2003, p.78), nesta teoria, de forma mais explícita do que na de Gardner, é acentuado o enquadramento 

desenvolvimentista, que sugere uma visão do mundo organicista. A vertente ecológica da teoria requer 

uma orientação desenvolvimentista para descrever os efeitos interactivos e cumulativos da experiência 

no desenvolvimento individual (e populacional); a vertente biológica requer a mesma orientação para 

descrever como as modificações progressivas na estrutura e condutividade neuronais criam condições 

facilitadoras do desenvolvimento de determinadas competências, em determinados momentos do 

crescimento individual. A ênfase construtivista e estruturalista da abordagem bioecológica, bem como o 

reconhecimento de momentos do desenvolvimento mais propícios à cristalização de determinados 

potenciais cognitivos, aproximam-na da teoria de Piaget; mas Ceci acentua mais do que Piaget o papel 

vital do contexto e da organização progressiva do conhecimento na modelação do funcionamento das 

estruturas cognitivas; onde Piaget acentua as descrições normativas em determinados momentos do 

desenvolvimento da inteligência, a abordagem bioecológica responde às dificuldades decorrentes das 

diferenças individuais observadas em qualquer ponto desse desenvolvimento (Ceci, 1996, p.199).  

Embora a abordagem da inteligência humana de Ceci possa ser representativa de uma visão 

contextualista, ela é apresentada como mais do que isso: trata-se de uma teoria sobre os mecanismos 

cognitivos envolvidos no comportamento inteligente, sobre o contexto em que esses mecanismos 

cristalizam e sobre os seus fundamentos biológicos. 
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3) TEORIA DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL. Embora conhecido do grande público a partir da obra de 

divulgação de Daniel Goleman (1995) e dos textos de carácter jornalístico que pela mesma altura 

apareceram em jornais e revistas de grande distribuição nos Estados Unidos (Gibbs, 1995 citado em 

Mayer, Caruso & Salovey, 2000 ou em Mayer, Salovey & Caruso, 2004), o conceito de Inteligência 

Emocional foi de facto introduzido em 1990 por Peter Salovey e John Mayer. Há que salvaguardar a 

natureza deste conceito original e distingui-lo da noção mais difusa e híbrida difundida pelos media: 

enquanto esta última se inscreve em concepções frequentemente designadas de “modelos mistos”, por 

contemplarem uma enorme diversidade de variáveis afectivas, emocionais e de temperamento, em 

larga medida sobrepondo-se aos conceitos e modelos da personalidade vigentes, e consequentemente 

aderindo a formatos de medida de comportamentos típicos (Bar-On,1997 citado em Mayer, Salovey & 

Caruso, 2004), a concepção original situou-se desde logo muito claramente na articulação entre 

cognição e emoção e procurava não só trazer ordem e coesão a um enorme corpo de investigação até 

então dispersa, em torno do problema da apreensão e comunicação das emoções e da sua utilização 

para a resolução de problemas (Salovey & Mayer, 1990; Salovey & Pizarro, 2003), como ao mesmo 

tempo contribuir para a ampliação do conceito de inteligência, no sentido da sua maior ligação ao 

sucesso adaptativo em contextos de vida comum, e não apenas em contextos académicos (Brackett, 

Lopes, Ivcevic, Mayer & Salovey, 2004; Mayer, Caruso & Salovey, 2000; Mayer & Salovey, 1997; 

Mayer, Salovey & Caruso, 2004).  

Tal como se deduz da própria designação, a “inteligência emocional” é equacionada como uma 

“inteligência”, a acrescentar a outras formas de inteligência tradicionalmente medidas pelos testes, 

numa linha inspirada por Gardner (Brackett et al., 2004; Mayer, Salovey & Caruso, 2004), pelo que lhe 

é explicitamente negado o carácter de traço ou predisposição (Mayer, Caruso & Salovey, 2000; Mayer, 

Salovey, Caruso & Sitarenios, 2001): trata-se de capacidade para apreender com rigor, avaliar e 

expressar emoções, para lhes aceder e utilizá-las tendo em vista facilitar o pensamento, para 

compreender o seu significado e para as regular eficientemente na promoção do desenvolvimento 

emocional, intelectual e das relações interpessoais. A noção de inteligência emocional combina duas 

ideias: a de que as emoções podem “tornar o pensamento mais inteligente” e a de que se pode “pensar 

inteligentemente acerca das emoções” (Mayer & Salovey, 1997, p.5). Desta estreita ligação entre 

categorias conceptuais tradicionalmente distintas, “razão” e “emoção”, e do abandono do princípio de 

causalidade linear subjacente à ideia antiga de que a afectividade apenas poderia contribuir para 

perturbar o pensamento, emerge afinal uma lógica relacional que respeita a complexidade do 

funcionamento cognitivo, satisfaz a abordagem funcionalista ao reconhecer e sublinhar o valor 

adaptativo das emoções (Lopes, 2004; Lopes, Côté & Salovey, 2006) e sugere o enquadramento 

sistémico do modelo da Inteligência Emocional. Por outro lado, ao assinalar a pertinência de se 
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entender a inteligência emocional no quadro do funcionamento global do indivíduo, remetendo-a para o 

âmbito do sistema amplo da personalidade, alguns autores (Bracket, Lopes et al., 2004) salientam as 

relações empiricamente demonstradas entre inteligência emocional e diversas variáveis cognitivas, 

motivacionais e comportamentais, relações que se configuram em geral de acordo com as hipóteses 

derivadas da teoria e confirmam o lugar do conceito numa estrutura conceptual complexa que o 

subsume. Acresce que o carácter estrutural do conceito se manifesta não só pela configuração 

hierárquica do próprio modelo teórico (adiante descrito) (ver Lopes, Côté & Salovey, 2006) como pelas 

metodologias de investigação dominantes, de evidentes raízes diferenciais (métodos de análise 

multivariada).  

Próxima da “inteligência social”, a inteligência emocional é, contudo, bem mais abrangente e 

fundamental: envolve sobretudo o processamento das emoções, relevante quer do ponto de vista do 

crescimento ou desenvolvimento pessoal, quer do ponto de vista do sucesso nas relações 

interpessoais (Lopes, 2004; Lopes, Salovey, Côté & Beers, 2005; ) e, em última análise, do sucesso na 

adaptação social (Brackett, Mayer & Warner, 2004; Mestre, Guil, Lopes, Salovey, Gil-Olarte, 2006). Ao 

assumir frequentemente carácter manipulativo, as noções tradicionais de inteligência social – por 

exemplo, “capacidade de manipulação das respostas dos outros” (Weinstein, 1969 citado em Salovey & 

Mayer, 1990) – omitem a consideração das emoções, do próprio e dos outros, e o seu valor na 

orientação da conduta no sentido pró-social. Enquanto respostas internas às permanentes mudanças, 

e muito em particular às mudanças nas relações interpessoais, as emoções conferem-lhes significado e 

propósito; é precisamente esta capacidade de reconhecer o significado das emoções e as suas inter-

relações, de pensar sobre elas e de as utilizar na resolução de problemas que constitui a inteligência 

emocional (Mayer, Caruso & Salovey, 2000). O conceito comporta, assim, quatro ramos ou áreas de 

funcionamento que se organizam numa hierarquia de complexidade crescente, dos processos mais 

básicos (percepção) para os mais integrados (regulação) (Lopes, Côté & Salovey, 2006; Mayer & 

Salovey, 1997; Mayer, Salovey & Caruso, 2004) : 

1. Percepção, apreensão e expressão das emoções: envolve a capacidade de 

reconhecimento das emoções na expressão facial, postura ou linguagem não verbal 

dos outros, bem como na cor, ritmo, tonalidade ou outras características de obras de 

arte; e envolve também a capacidade de expressão das próprias emoções através dos 

diversos canais de comunicação (voz, palavra, expressão facial, postura, etc.) 

incluindo a produção artística; consiste em capacidade para descodificar e comunicar 

informação emocional. 

2. Utilização das emoções para facilitar o pensamento: envolve o conhecimento sobre 

emoções adquirido ao longo da experiência e consiste em capacidade para utilizar as 
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emoções com o propósito de promover as condições necessárias ao exercício 

cognitivo; consiste em capacidade de gerar, utilizar e experiênciar as emoções tendo 

em vista a concentração, o raciocínio, a resolução de problemas, a tomada de decisão, 

a criatividade e a comunicação. 

3. Compreensão e análise das emoções: envolve a capacidade de analisar as emoções, 

reflectir sobre elas, avaliar a sua possível origem e a sua génese, conhecer a 

diversidade de combinações complexas de emoções e prever as suas prováveis 

implicações e consequências – em si e nos outros. 

4. Regulação das emoções: envolve a gestão das emoções no contexto de toda a 

personalidade do indivíduo, tendo em vista promover o desenvolvimento do próprio, 

nos planos afectivo e cognitivo, e o desenvolvimento das relações inter-pessoais; 

representa um grau elevado de integração porque articula as emoções com os 

objectivos e metas pessoais, o auto-conhecimento, a consciência de si e dos 

condicionalismos externos, valores pessoais e valores sociais, e está envolvida na 

gestão de situações de interacção complexas – como, por exemplo, a gestão de 

conflitos ou a persuasão.  

Em cada um destes ramos, podem ainda identificar-se “capacidades” que emergem em 

momentos distintos do desenvolvimento individual, desde as mais precoces – como por exemplo, para 

o ramo 1, capacidade de identificar emoções a partir dos seus próprios estados físicos, sentimentos e 

pensamentos – às mais integradas – capacidade de discriminação entre expressões emocionais 

genuínas ou não genuínas nos outros. A observação empírica de que existe desenvolvimento com a 

idade e com a experiência, relativamente a cada ramo do conceito, aliada ao padrão de correlações 

com outras aptidões e à possibilidade de operacionalização através de técnicas de avaliação 

psicológica de desempenho máximo (por oposição a técnicas de comportamentos típicos)12 constituem 

fundamento para a classificação da inteligência emocional como uma forma de inteligência, de alguma 

maneira próxima das inteligências pessoais (intra-pessoal e inter-pessoal) do modelo de Gardner 

(Lopes, 2004; Mayer, Caruso & Salovey, 2000). Contudo, há que assinalar desde logo o contraste entre 

a posição crítica fundamental de Gardner em relação à abordagem diferencial e, em particular, à 

metodologia psicométrica – que o levou a construir a sua teoria a partir de outros critérios e a recusar a 

construção de técnicas diferenciais para a medida das inteligências múltiplas – e a aceitação tácita da 

                                                
12 O modelo foi operacionalizado primeiro num instrumento experimental, Multifactor Emotional Intelligence Scale (MEIS), e 
em 2002 no Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT), ambos recorrendo à definição de grelha de 
classificação das respostas em certas ou erradas, a partir de três critérios: consenso na população, opinião de especialistas 
em emoções e descrição das emoções por indivíduos alvo (Mayer, Caruso & Salovey, 2000; Mayer, Salovey, Caruso & 
Sitarenios, 2001; ver também Lopes, Salovey & Strauss, 2003). 



  PARTE 1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 114 

orientação diferencial por parte dos mais representativos investigadores da inteligência emocional: o 

construto emerge da evidência das diferenças individuais na capacidade para identificar e lidar 

eficazmente com as emoções; afirma-se com referência a conceitos e com recurso a metodologias 

diferenciais de investigação da inteligência; é operacionalizado em instrumentos de medida das 

diferenças individuais; e aplica-se em contextos tradicionais de avaliação da inteligência, com o 

propósito de predição do sucesso, ainda que de critérios mais abrangentes e mais alicerçados no 

quotidiano que os clássicos critérios de validação empírica dos testes de inteligência (desempenho 

académico ou profissional).  

A ampliação do espectro do funcionamento mental abrangido pelo conceito de inteligência, e a 

concomitante tentativa de construção de métodos de avaliação preditivos do sucesso em contextos de 

vida que incluem mas ultrapassam os contextos académico e profissional, constituem, aliás, um traço 

comum às diversas perspectivas sistémicas da inteligência. E dele decorrem duas importantes 

implicações: a posição critica mais ou menos explícita, mais ou menos veemente, às tradicionais 

técnicas diferenciais de avaliação da inteligência; e a convicção na viabilidade, mesmo na necessidade, 

de conceber programas de promoção do desenvolvimento cognitivo mais abrangentes, dirigidos a 

novas áreas de funcionamento não classicamente contempladas nos programas de promoção 

cognitiva13. 

  

2.2.2. Estatuto Epistemológico das Teorias Sistémicas da Inteligência 

Nas palavras de Cianciolo & Sternberg (2004, p.29) “tal como há inúmeras maneiras de chegar 

matematicamente ao número 100 (98+2; 20x5…) assim há muitas maneiras de combinar as metáforas 

de investigação da inteligência. Esta multiplicidade pode resultar na criação potencial de inúmeras 

teorias, nenhuma delas melhor do que outra para a compreensão da inteligência.” Mais ainda do que o 

risco da multiplicação de modelos de valor teórico equivalente, coloca-se o problema da legitimidade 

metateórica ou mesmo do significado epistemológico desses modelos. A combinação de diferentes 

metáforas ou paradigmas em teorias complexas aconselha por isso prudência e requer uma reflexão 

sobre o estatuto epistemológico das teorias resultantes. 

A metáfora sistémica agrupa modelos da inteligência que podem ser considerados “ecléticos” 

ou “integrativos” – porque constituem “metateorias plurimetafóricas” (Miranda, 2001, p.571; 2002). Mas 

esta afirmação desde logo sugere que se pondere a utilização de três qualificativos com frequência 

aplicados às teorias em psicologia – “eclética”, “integrativa” e “sistémica” – muitas vezes usados como 

sinónimos, e que correspondem, afinal, a três atitudes de articulação paradigmática adoptadas na 

                                                
13 Refiram-se, a título de exemplo, o Projecto Spectrum concebido por Gardner (1989) e os múltiplos programas de 
promoção de competências na área da inteligência emocional (para uma revisão ver Lopes, Côté & Salovey, 2006). 
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construção teórica: o “ecletismo”, o “integrativismo” e o “sistemismo”. De acordo com o dicionário 

Houaiss da Língua Portuguesa (Instituto António Houaiss, 2004), o adjectivo “eclético” aplica-se à 

selecção “do que parece ser melhor em várias doutrinas, métodos ou estilos, colhidos em diferentes 

fontes”, o que sugere uma abordagem elementarista ou aditiva. “Integrativo” significa “capaz de integrar 

[…] de incluir um elemento num conjunto, formando um todo coerente […], unir formando um todo 

harmonioso, completar-se, complementar-se”, e opõe ao ecletismo, enquanto colecção de contributos, 

a ideia de todo coerente, característica de uma abordagem holística. Por fim, “sistémico” remete para a 

noção de sistema ou “unidade global organizada por inter-relações de elementos, acções ou 

indivíduos” (Morin citado em Durand, 1979/1992), o que representa uma abordagem estrutural que 

reconhece a existência de elementos identificáveis mas dá relevo às relações que conferem ao sistema 

propriedades não dedutíveis das propriedades dos próprios elementos e, por consequência, o carácter 

de todo organizado. Reencontramos, agora num nível metateórico, as noções de elementos, 

totalidades e estruturas e os níveis de observação e explicação (elementarista, holista ou estrutural) de 

que fala Reuchlin (1999/2002). 

Uma teoria da inteligência que reúna diversas metáforas não representa por inerência uma 

teoria “sistémica”; mas entender a inteligência como uma “interacção complexa de diversos sistemas” 

(como um “sistema de sistemas”), pelo contrário, postula desde logo a natureza sistémica, mais do que 

meramente eclética ou integrativa, de um modelo, pois toma como objecto as relações entre 

elementos, não as propriedades desses elementos ou as suas associações lineares e de natureza 

aditiva. Porque a “reunião de diversas metáforas” só por si não define um sistema, importa discutir o 

que pode significar e implicar 1) “reunir diversas metáforas” e 2) definir a inteligência como “interacção 

complexa de diversos sistemas”. 

 

1) A articulação de diversas metáforas da inteligência em modelos globais, sejam eles 

ecléticos, integrativos ou sistémicos, levanta uma questão de fundo que não se pode perder de vista, 

sob pena de incorrer em propostas teoricamente ambíguas ou vazias de significado: estando as 

metáforas de investigação da inteligência humana indissociavelmente ligadas a “visões do mundo” e 

“metateorias” distintas, será possível (e legítimo), reuni-las, integrá-las ou interligá-las? A integração de 

diferentes visões do mundo em sistemas coerentes levanta, de facto, reservas consideráveis: primeiro, 

Pepper (1942, pp. 104-113) apresenta as visões do mundo como perspectivas autónomas e 

mutuamente exclusivas, por remeterem para postulados e princípios (“categorias”) tão diferentes que 

assumir uns, desde logo, e por definição, inviabiliza a adopção dos outros (o ecletismo para Pepper é, 
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por isso, confuso e fonte de ambiguidade)14. Acresce que o próprio diálogo necessário à aproximação, 

comparação, articulação de visões do mundo não é facilitado pela linguagem específica que resulta do 

assumir de cada posição ontológica ou epistemológica (“[…] diferentes visões do mundo não podem 

ser comparadas entre si devido a uma falha básica de comunicação […] apenas a avaliação interna é 

possível” (Reese & Overton, 1970 citados em Overton, 1984, p. 121). Pepper (1942, p.105) chama 

também a atenção para que a própria ideia de “integração”, subjacente ao esforço de articulação de 

visões do mundo, pressupõe privilegiar uma das visões do mundo, a organicista, e tomá-la 

implicitamente como a “melhor” visão do mundo – o que inviabilizaria a inclusão de qualquer das outras 

no quadro do modelo que à partida se pretendia integrativo. A integração de visões do mundo é, nesta 

perspectiva, um completo absurdo15.     

Por outro lado, de acordo com alguns autores (Weems, 1999), o actual desenvolvimento da 

ciência psicológica não permite ainda esse tipo de integração, nos mais variados domínios e, menos 

ainda, na psicologia como um todo, embora esta fragmentação possa constituir uma forma positiva de 

pluralismo, mais do que um obstáculo ao desenvolvimento da disciplina. Cada visão do mundo pode 

ser tomada para identificar questões e enquadrar as respectivas respostas, tendo em vista a 

compreensão dos fenómenos psicológicos; e a adopção de múltiplas metateorias certamente reduz o 

aparecimento de sistemas limitados, perigosos sobretudo numa ciência ainda jovem, e sugere que, em 

certos níveis de compreensão, a “desunificação” pode até ser benéfica. Entender as múltiplas visões 

metateóricas como divergentes, e ao mesmo tempo complementares, abre também a possibilidade de 

uso de esquemas metodológicos e explicativos cruzados e de identificação das metateorias mais 

apropriadas ao estudo de cada tipo de fenómenos. Note-se que, mesmo que a unificação da ciência 

psicológica possa ser facilitada por desenvolvimentos metateóricos, há que reconhecer que ela pode 

não ocorrer, necessariamente, ao nível das visões do mundo (nem necessariamente ao nível 

metateórico, nem necessariamente ao nível teórico); mais pertinente se torna, por isso mesmo, no 

actual estádio de evolução da psicologia, a multiplicação da investigação numa perspectiva 

multidisciplinar e articulada dirigida a temáticas nucleares.  

Esta posição tem vindo a ganhar forma nalguns domínios de aplicação: por exemplo, o 

conceito de “complementaridade paradigmática” (Vasco, 2001, 2005) é disso um exemplo expressivo. 

Consiste em utilizar de forma diferencial vários estilos epistémicos e ontológicos, aumentando a 

flexibilidade de funcionamento em contexto psicoterapêutico. As diferentes visões do mundo podem ser 

parcialmente coordenadas e complementar-se, o que abre a possibilidade de identificação de 

                                                
14 Ideia que remete para o problema da “incomensurabilidade paradigmática” também levantado por Kuhn (1970). 
15 Poder-se-á argumentar, na mesma linha, que defender que as visões do mundo não são integráveis significa também 
privilegiar uma delas, a formista.  
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condições e contextos diferenciais de aplicação óptima: diferentes tipos de situações clínicas, 

diferentes tipos de pacientes e mesmo diferentes fases do processo terapêutico podem apelar a visões 

ontológicas distintas, pelo que é benéfico que o terapeuta disponha de um quadro de referência 

multifacetado, não de uma teoria unificada – dita “eclética” ou “integrativa” – que necessariamente 

contém contradições e ambiguidades que resultam em práticas pouco consistentes ou consequentes. 

Uma “hipótese de complementaridade” foi também sugerida no domínio da inteligência (Almeida, 

1988), baseada no reconhecimento do valor heurístico da divergência de posições que mais reflectem 

os diferentes contextos histórico-sociais e científicos de que são originárias. Propõe o enriquecimento 

de umas abordagens pelas outras, em três planos: no plano teórico – aproximação de conceitos 

provenientes das abordagens diferencial, cognitivista (informacional) e desenvolvimentista 

(construtivista/psicogenética), conceitos que ou se sobrepõem em parte ou se complementam; no plano 

da avaliação – escolha e articulação de métodos em função dos objectivos; e no plano da intervenção 

psico-educativa – actuação mais fundamentada, mais abrangente e efectiva, não se resumindo à mera 

avaliação psicométrica.  

Uma outra proposta de articulação paradigmática consiste em, embora reconhecendo a 

utilidade de aplicação diferencial das visões do mundo e a sua complementaridade na compreensão de 

um fenómeno, dar maior relevo a uma delas, que melhor se ajusta à problemática em estudo. Por 

exemplo, no domínio do desenvolvimento foi sugerido (Woolf, 1998) que a visão contextualista em que 

se inscrevem as abordagens “life-span”, que vêem o indivíduo como um todo em contexto e assentam 

num quadro conceptual multidisciplinar, permite ultrapassar a abordagem limitada ou por uma visão do 

mundo mecanicista, que apenas concebe a mudança e o desenvolvimento como produto de factores 

acidentais, ou por uma visão do mundo organicista extrema, que apenas os concebe como produto de 

uma dinâmica de auto-organização do indivíduo.  

A proposta de enquadramento metateórico contextualista para a investigação do 

desenvolvimento, para lá da visão organicista tradicionalmente adoptada, foi aliás defendida por 

numerosos autores desde os anos 70 (Overton, 1984) e aplicada também ao estudo da inteligência. 

Neste último domínio, dois exemplos podem ser citados: o Modelo de Desenvolvimento Cognitivo 

(Zigler, 1986) e o Modelo do Processo-dual de Desenvolvimento Life-Span da Inteligência (Baltes, 

1986; Li & Kunzmann, 2003). O primeiro consiste numa proposta desenvolvimentista, interaccionista e 

diferencialista em que ao longo do desenvolvimento (graficamente representado por uma espiral 

ascendente) a experiência, marcada por episódios e acontecimentos específicos, interage com factores 

internos de cada indivíduo. Estes factores internos incluem aspectos cognitivos e aspectos afectivos, 

emocionais, motivacionais interligados. A espiral ascendente que representa o desenvolvimento do 

indivíduo é mais solta ou mais concentrada, cada volta da espiral representando o aceder a um estádio 
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de desenvolvimento definido por processos ou estruturas cognitivas formais característicos, não pelos 

conteúdos específicos do comportamento ou pelos desempenhos observáveis. Uma espiral mais solta 

representa um desenvolvimento mais lento, em que os estádios são atingidos em idades distanciadas, 

alguns podendo mesmo não chegar a ser alcançados; uma espiral apertada representa um 

desenvolvimento mais acelerado e que viabiliza aceder às estruturas cognitivas de elevado grau de 

complexidade dos estádios mais avançados. Um tal esquema, ao mesmo tempo que descreve a 

inteligência como resultado de uma interacção complexa entre o indivíduo e o meio ao longo do 

desenvolvimento, incorpora também as diferenças individuais que em cada idade emergem em termos 

do estádio de desenvolvimento atingido por cada indivíduo (mais adiantado nas espirais mais 

apertadas e menos nas mais soltas), um aspecto geralmente negligenciado nos modelos que 

descrevem o desenvolvimento recorrendo à noção de estádio. O segundo exemplo, o Modelo do 

Processo-dual do Desenvolvimento Life-Span da Inteligência (Li & Kunzmann, 2003), adopta também 

uma posição desenvolvimentista inscrita, contudo, numa visão contextualista da inteligência. A ideia 

fundamental é aqui a de que a inteligência e os processos cognitivos abrangem muitas facetas e 

múltiplos níveis que se manifestam diferentemente em função da idade do indivíduo e das 

determinantes biológicas e sócio-culturais associadas a cada período ou fase da vida. Assume, 

portanto, que as diferenças inter-individuais são sempre o produto da diversidade dos padrões de 

desenvolvimento intra-individual, no que se assemelha à proposta de Zigler (1986), mas assinala 

sobretudo que o caminho para a compreensão das diferenças inter-individuais é o do estudo do 

desenvolvimento intra-individual e não o oposto, o típico da tradição psicométrica que consiste em 

estudar o desenvolvimento a partir das diferenças inter-individuais. Daí que sugira que a investigação 

da inteligência parta do estudo da estrutura e da função da inteligência em cada fase da vida e a sua 

avaliação se baseie em “testar os limites”, o potencial de aprendizagem ou a plasticidade cognitiva, em 

vez de estimar o “resultado verdadeiro” do indivíduo (Baltes, 1986). E daí também a centralidade neste 

modelo dos conceitos de “mecânica cognitiva” e de “pragmática cognitiva”, de certo modo próximos dos 

de inteligência fluida e inteligência cristalizada, respectivamente, mas formulados de maneira mais 

ampla (o último, por exemplo, abrangendo competências práticas, sociais e emocionais) e articulados 

de maneira mais interactiva, não meramente linear (Li & Kunzmann, 2003).  

Overton & Ennis (2006), por seu turno, sugerem a possibilidade e a utilidade de articulação de 

visões do mundo, designadamente das visões contextualista e organicista na construção teórica (ver 

também adiante, p.125). A ideia fundamental é a de que a definição independente das visões do 

mundo repousa, ela própria, numa posição epistemológica e ontológica elementarista, numa metateoria 

fragmentada (split metatheory). Uma metateoria relacional (relational metatheory), pelo contrário, 

contém em si os princípios e categorias que permitem definir um sistema integrado (não agregado), isto 
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é, em que visões do mundo opostas definem polaridades, com identidade própria mas indissociáveis, 

de uma matriz unificadora relacional. “O relacionismo introduz a coerência que permite que o 

contextualismo-organicismo constituam uma visão do mundo” (Overton, 2006b,p.180, sublinhado do 

autor). Esta posição lança os fundamentos para uma articulação das visões do mundo, a partir do plano 

metateórico, mas ao mesmo tempo viabiliza a articulação entre pólos aparentemente contraditórios de 

antinomias clássicas (como sujeito-objecto, corpo-mente, natura-nurtura, intrapsíquico-interpessoal, 

estrutura-função, estabilidade-mudança, universal-particular, unidade-diversidade, indivíduo-

sociedade). A metateoria relacional, que emerge da concepção do mundo como série de formas activas 

e em permanente mudança, substitui as antinomias (bem representativas de uma abordagem 

fragmentada e elementarista) por um holismo fluido e dinâmico, decorrente da aplicação dos conceitos 

de auto-organização, de síntese e de sistema (Overton, 2006a; Overton & Ennis, 2006). Trata-se, 

afinal, de assumir uma nova atitude, a que Edgar Morin (1921-) chamou scienza nuova (1990/1995): 

abandonar o clássico paradigma científico positivista ocidental (“filho fecundo da esquizofrénica 

dicotomia cartesiana e do puritanismo clerical” – p.81), baseado em entidades fechadas que não 

comunicam entre si, antes se opondo, repelindo ou anulando mutuamente (como substância, 

identidade, causalidade linear, sujeito, objecto, etc.); e adoptar uma nova forma de pensar o mundo – o 

“pensamento complexo” – que não apenas coloca a tónica sobre a relação em detrimento da 

substância, mas também sobre as emergências, as interferências como fenómenos constitutivos do 

objecto. Nesta óptica, “não existe apenas uma rede informal de relações, existem realidades que não 

são essências, que não são feitas de uma só substância, que são compósitas, produzidas pelos jogos 

sistémicos, mas todavia dotadas de uma certa autonomia” (Morin, 1990/1995., p.73, sublinhado do 

autor).  

 

2) Após esta reflexão sobre o interesse e a viabilidade de construção de teorias 

plurimetafóricas, baseadas em diferentes visões do mundo, que dizer da metáfora sistémica?  

Na metáfora sistémica, como na metateoria relacional que acaba de ser caracterizada, 

reconhecem-se os contornos da chamada “Sistémica”, uma área disciplinar que se desenvolveu por 

extensão da teoria dos sistemas desde os anos 50 do século XX, sobretudo a partir de três ordens de 

contributos: o movimento estruturalista, com expressão sobretudo nos domínios da linguagem (N. 

Chomsky, 1928-), da antropologia (C. Lévi-Strauss, 1908-) e da psicologia (Piaget); a cibernética, ou 

“ciência do comando” da máquina16, ela própria decorrente de contributos multidisciplinares 

                                                
16 “Cibernética” deriva de kubernesis, palavra grega que significa “acção de manobrar um navio”. A raiz etimológica é 
comum à palavra “governo” (Durand, 1979/1992, p.40): “arte de gerir e conduzir sistemas de elevada complexidade” 
(Rosnay, 1975/1977, p.85). 
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(matemática, estatística, tecnologias de tratamento automático de dados, biologia molecular e do 

sistema nervoso, fisiologia e psicologia); e a teoria da informação, que veio a conhecer enorme 

projecção em função do desenvolvimento das chamadas “tecnologias da informação”, sendo a 

informação hoje reconhecida como a “terceira dimensão universal”, a par da matéria e da energia, 

porque não redutível a qualquer delas (Durand, 1979/1992, p.46).  

 A abordagem sistémica, ao contrário da analítica, abrange para além da totalidade dos 

elementos de um sistema, todas as suas relações recíprocas e interdependências. Apoia-se na noção 

de sistema como “conjunto de elementos em interacção dinâmica, organizados em função de um 

objectivo” (Rosnay, 1975/1977, p.85) e remete, por isso, para um nível estrutural de observação e 

explicação (Durand, 1979/1992; Reuchlin, 1999/2002). Envolve quatro conceitos fundamentais: 

o interacção – entre quaisquer dois elementos num sistema existe acção recíproca e não 

meramente causal de A para B;  

o globalidade – um sistema é mais do que a soma dos seus elementos, é um todo não 

redutível às suas partes; há emergência de propriedades a partir das relações entre 

elementos, de onde decorre a noção de hierarquia comportando níveis progressivamente 

mais complexos;  

o organização – as relações entre componentes do sistema arranjam-se de modo a produzir 

uma nova unidade – organização estado (ex: organigrama); essa organização resulta de 

um processo pelo qual matéria, energia e informação são reunidos e dispostos de forma 

funcional – organização processo (ex: programa); 

o complexidade – é inerente à natureza de todos os fenómenos, quando não se tenta 

descartar o desconhecido, o aleatório e o incerto; deve-se ao número e características dos 

elementos do sistema e às ligações entre eles, à incerteza e ao acaso próprios do meio 

envolvente e às relações ambíguas entre determinismo e acaso aparente, entre ordem e 

desordem.  

Em vez de utilizar o telescópio para observar o infinitamente grande ou o microscópio para 

discernir o infinitamente pequeno, a Sistémica propõe o recurso ao “macroscópio” (Rosnay, 

1975/1977), um método de observação do infinitamente complexo (Morin, 1990/1995) que é parte 

integrante dos sistemas que nos rodeiam, e muito em particular dos organismos vivos de que se ocupa 

a ciência psicológica. O que caracteriza estes enquanto sistemas é o seu carácter aberto: um sistema 

aberto está em permanente relação com o meio (com o seu “ecosistema”), trocando energia, matéria e 

informações que usa na sua conservação contra a degradação exercida pelo tempo. Num sentido 

passivo, o meio é o ambiente no qual se move o sistema; mas a Sistémica entende o meio num sentido 

activo, pois ocorrem interacções e interpenetrações múltiplas com o sistema: cada sistema tem o seu 
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meio próprio que é constituído pelo conjunto (imenso) dos sistemas com os quais mantém relações 

activas. O sistema fechado (como uma pedra) está em estado de equilíbrio, totalmente desligado do 

mundo exterior, o que significa que as suas trocas com o meio são nulas, utilizando apenas a sua 

reserva de energia interna17. Em contraste, o sistema aberto (como qualquer organismo vivo) 

caracteriza-se pelo desequilíbrio, porque depende de um fluxo energético que o alimenta. Em 

consequência, as leis de organização do ser vivo não são de equilíbrio, mas de desequilíbrio, 

recuperado ou compensado, de dinamismo estabilizado; e a inteligibilidade do sistema deve ser 

encontrada não apenas no seu “interior”, mas também na relação que estabelece com o meio, relação 

que não é de mera dependência mas é antes constitutiva e definidora do próprio sistema (Morin, 

1990/1995). 

Metodologicamente, é de extrema dificuldade estudar os sistemas abertos como entidades  

isoladas, precisamente porque, por definição, não são isoláveis: a interpenetração com o contexto é 

difícil de contornar, porque cada sistema se constitui como subsistema de sistemas mais complexos 

que o subsumem18, e a desmultiplicação das relações entre o sistema e o ecossistema constantemente 

ameaçam a estabilidade e a coerência das observações. Daí que a psicologia em geral, e a psicologia 

da inteligência em particular, se tenha primordialmente ocupado dos organismos numa perspectiva 

formista ou mecanicista – que remete para as propriedades intrínsecas ou para os mecanismos 

internos do próprio organismo (para a análise da estrutura do sistema, na acepção clássica do termo 

“estruturalismo”) – e só tarde tenha assumido uma postura contextualista ou organicista – que remete 

para a relação funcional com o contexto como parte definidora do próprio sistema/organismo (para a 

análise estrutural do sistema, na acepção dinâmica ou sistémica do termo “estruturalismo”). De facto, 

qualquer sistema pode ser caracterizado pelos seus aspectos estruturais – limite ou fronteira, 

elementos constituintes, redes de ligação, transporte ou comunicação e reservatórios de materiais, 

energia, produtos ou informação – ou pelos seus aspectos funcionais – fluxos circulando em diversas 

redes, centros de decisão que recebem informação e a transformam em acções, canais de retroacção 

ou feed-back que informam dos resultados da acção tendo em vista novas decisões e prazos de 

resposta que permitem proceder a ajustamentos no funcionamento do sistema. As teorias tradicionais 

da inteligência, designadamente as originárias do paradigma diferencial de investigação, tenderam a 

sobrevalorizar a caracterização da inteligência em termos de estrutura interna (g, aptidões, estrutura 

das condutas cognitivas, perfil das aptidões) e a negligenciar a relação com o contexto como aspecto 

                                                
17 Note-se que apenas existem sistemas mais abertos ou menos abertos, sendo a noção de sistema fechado uma 
simplificação teórica com aplicação sobretudo nas ciências físicas, em particular na termodinâmica (Durand, 1979/1992; 
Rosnay, 1975/1977).  
18 O “holon” (que partilha a raiz etimológica com a palavra “holismo”), conceito proposto por Koestler em 1978, pressupõe 
que qualquer totalidade num determinado nível de abstracção constitui sempre elemento constituinte de uma totalidade de 
nível de abstracção mais elevado (Vasco, 2005). 
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definidor da inteligência. Este, como se viu, é tomado como aspecto nuclear nas teorias sistémicas da 

inteligência. 

 Outra característica definidora dos sistemas abertos, em particular dos organismos vivos, 

consiste na sua capacidade de evoluir para se manter, uma noção aparentemente paradoxal. 

Contrariamente aos objectos inertes (ou sistemas fechados) os sistemas abertos só se mantêm pela 

acção e pela mudança; “a sua identidade ou invariância não provém da inalterabilidade das suas 

componentes, mas da estabilidade da sua forma e organização face aos fluxos que os atravessam” 

(Durand, 1979/1992, p.23). Os sistemas abertos de alta complexidade contêm, por isso, mecanismos 

de regulação interdependentes destinados a manter a estrutura e funções através de uma 

multiplicidade de equilíbrios dinâmicos. Um tal sistema reage a toda a mudança introduzida pelo meio, 

ou a toda a perturbação aleatória, por uma série de modificações de igual grandeza e de direcção 

oposta às que lhe deram origem. A resultante conservação dos equilíbrios internos – ou homeostase19 

– é condição essencial da estabilidade e da sobrevivência dos sistemas complexos. Mas para 

responder às modificações do meio não basta ao sistema sobreviver para durar; é também necessário 

evoluir e adaptar-se às modificações nas condições “exteriores” (que são afinal também parte do 

sistema). Quando os mecanismos de regulação da homeostase detectam desvios em relação às 

condições de equilíbrio, a emissão de sinais de erro por retroacção (feed-back) vai permitir corrigi-los; 

mas quando o anterior estado homeostático não é recuperado, o sistema procura, através do jogo 

complexo de ciclos de retroalimentação, novos pontos de equilíbrio ou novos estados estacionários, 

sendo que desta evolução decorrem novos níveis hierárquicos de organização do sistema, dos quais 

emergem, por sua vez, novas propriedades. Dá-se então um salto qualitativo que corresponde a um 

aumento da complexidade do sistema pela diferenciação e desmultiplicação das possibilidades de 

interacção (Rosnay, 1975/1977). É por demais evidente o enquadramento da teoria do 

desenvolvimento cognitivo de Piaget – e muito em particular da noção de equilibração – na abordagem 

estrutural. Já as concepções diferenciais da inteligência, mesmo que admitam que a inteligência se 

desenvolve, em função da idade e da maturação ou em resultado da educação formal e da experiência, 

assumem desde logo na própria formulação do problema uma postura elementarista e uma lógica 

causal linear; além disso, estas perspectivas preocupam-se pouco com a descrição do processo de 

desenvolvimento, mais se concentrando no produto ou resultado final desse desenvolvimento (por 

exemplo, admite-se que a “inteligência cristalizada” ou gc decorre do efeito da aculturação sobre a 

inteligência fluida ou gf, ou por outras palavras que gc depende de gf, sem que seja adiantada a 

                                                
19 “Homeostasia”, termo introduzido por Claude Bernard, significa “conjunto de processos orgânicos que agem para manter 
o estado estacionário do organismo, na sua morfologia e nas suas condições interiores, independentemente das 
perturbações externas” (Durand, 1979/1992). 
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dinâmica do processo envolvido). As teorias sistémicas parecem responder a esta limitação, ao 

tomarem a inteligência como processo de adaptação indissociável do contexto – como sistema – e 

procurarem avançar na descrição dos mecanismos subjacentes ao desenvolvimento da inteligência em 

contexto.  

Da capacidade de evolução dos sistemas abertos complexos decorre que gozam de relativa 

autonomia no sentido de capacidade de auto-organização. O sistema adquire e desenvolve autonomia 

através de aprendizagem, sob várias formas, tendo em vista a adaptação às condições externas em 

permanente modificação. A auto-organização nega o princípio do determinismo que só aos sistemas 

físicos e químicos pode com rigor ser aplicado (Durand, 1979/1992). A esta característica dos sistemas 

abertos alia-se uma outra, relativa ao nível de explicação: a retroacção ou feed-back, mecanismo 

fundamental da adaptação dos sistemas complexos, coloca a questão de onde se situa a “causa” e 

onde o “efeito”. De facto, causa e efeito parecem confundir-se num único ciclo. Em vez da causalidade 

linear, representável por um vector sobreposto ao eixo do tempo e onde a causa corresponde ao 

“antes” e o efeito ao “depois”, é pertinente falar na Sistémica de causalidade circular, representável por 

uma flecha fechada sobre si própria. Deste ponto de vista, a causalidade linear resulta de um corte 

desta flecha ou ciclo fechado, eventualmente num ponto arbitrário, corte que força a interpretação de 

um fenómeno em termos de antes e depois, de causa-efeito, e que conduz invariavelmente ao adoptar 

de uma visão reducionista que deixa escapar de forma irreversível a totalidade do fenómeno sob 

observação. Ao contrário, a causalidade circular preserva a complexidade do fenómeno sob estudo, 

mas ao mesmo tempo é bem mais difícil de gerir: a cronologia que permite a explicação pelas causas é 

muito mais consonante com a lógica humana comum do que a noção de “círculo vicioso” ou de 

circularidade causal (Rosnay, 1975/1977). Compreende-se, assim, que nos primórdios de qualquer 

domínio ou programa de investigação, e o domínio da inteligência constitui disso um exemplo, se 

observe tendência ao aparecimento de modelos que remetem para explicações causais lineares (por 

exemplo, as propostas dos investigadores cognitivistas descritas a propósito do paradigma 

informacional) só emergindo mais tarde a abordagem sistémica consubstanciada em modelos que 

assentam em noções causais dinâmicas e, por isso mesmo, mais difíceis de enumerar e descrever20. E 

compreende-se também que as explicações das diferenças individuais remetendo para mecanismos 

deterministas, ou pelo menos externos à acção do indivíduo (explicações puramente genéticas ou 

culturais), sejam abandonadas quando é adoptada uma perspectiva sistémica, que por um lado 

                                                
20 Assinale-se que o discurso verbal, sobretudo a linguagem falada, é necessariamente linear e temporal, razão por que a 
descrição de fenómenos entendidos na forma de sistemas é dificultada pela descrição na forma verbal. Os sistemas de 
representação gráfica, pelo contrário, são espaciais (três dimensões), visuais e atemporais; numa mesma unidade de tempo 
possibilitam comunicar relações entre variáveis e uma quantidade de informação muito superior, razão por que são muito 
utilizados na abordagem sistémica, em geral, (Durand, 1979/1992) e na implementação dos métodos estruturais, em 
particular.  
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reconhece ao indivíduo, à “pessoa”, um papel activo (não apenas reactivo) na interacção com o meio, 

ao mesmo tempo modelando-o e sendo modelado por ele e, por outro lado, integra os opostos, como 

as antinomias clássicas, numa dinâmica relacional dialéctica ou “causalidade relacional” (Overton, 

2006a; Overton & Ennis, 2006). 

 

Retomando a questão de fundo de que se partiu (o que pode significar e implicar “reunir 

diversas metáforas” ou definir a inteligência como “interacção complexa de diversos sistemas”) há que 

reconhecer que a tarefa está longe de ser simples. A mera junção de contributos provenientes de 

várias áreas de investigação da inteligência, orientadas por distintas visões do mundo, não assegura 

por si só a construção de teorias sistémicas; mas uma articulação dessa natureza, num momento 

precoce de desenvolvimento do conhecimento, pode ter maior valor heurístico (na óptica de Weems, 

1999) que uma tentativa precipitada de integração, sobretudo quando esta não acontece no quadro de 

uma cuidadosa reflexão metateórica, epistemológica e ontológica. Nesta linha, há que ponderar as 

vantagens de assumir modelos sistémicos – mais fiéis à inegável complexidade de organização e 

funcionamento dos sistemas vivos com que lida a psicologia da inteligência – contra as vantagens de 

assumir a pluralidade de perspectivas emergentes de diferentes posturas metateóricas, inspiradas em 

outras tantas visões do mundo, mantendo pelo menos por ora a sua identidade e a elas recorrendo em 

função da natureza das variáveis em estudo ou dos contextos de investigação ou aplicação – uma 

opção equivalente à antes aludida “complementaridade paradigmática” no domínio psicoterapêutico 

(Vasco, 2001, 2005).  

A construção de modelos plurimetafóricos parte necessariamente da opção por um nível de 

integração, pelo menos como ponto de partida, entre o mais circunscrito, da “observação”, e o mais 

amplo, das “visões do mundo” (ver INTRODUÇÃO, p.10, ou presente capítulo, nota de rodapé 8, p.94). A 

integração ao nível concreto, empírico e circunscrito – ao nível da observação – reveste-se dos perigos 

inerentes à limitação de fundamento ou de validade de construto que, com mais frequência do que 

seria desejável, afecta o rigor das práticas de avaliação e intervenção psicológica. Exemplo deste tipo 

de tentativa mais ou menos intuitiva de “ecletismo” encontra-se frequentemente em relatórios de 

avaliação psicológica que tratam nos mesmos termos (e muitas vezes sem noção dos contornos e da 

natureza dos construtos e conceitos envolvidos) variáveis de processo e variáveis de produto, variáveis 

holísticas e variáveis elementaristas, variáveis de comportamento e de funcionamento, dados 

provenientes de avaliação quantitativa e qualitativa, de medição e de observação, conteúdos 

descritivos e explicativos, etc.. Não se trata de defender que todos estes elementos (e muitos outros) 

não podem ser ecleticamente combinados, no exemplo, num relatório de avaliação psicológica; mas 

tão só de sublinhar que essa forma de ecletismo enferma em geral da ausência de quadros de 
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referência teóricos, e mais ainda metateóricos, imprescindíveis à validação das interpretações e das 

utilizações (Messick, 1975, 1980) que se fazem dos dados de avaliação disponíveis.  

Um segundo nível em que pode ser tentada a integração é o teórico: este é o nível de 

integração que caracteriza uma das teorias sistémicas sumariamente descritas – Gardner – a qual se 

inscreve, de acordo com o seu autor (Gardner, 1993) numa perspectiva contextualista, o que 

representa desde logo uma opção (não uma procura de integração) a nível metateórico e de visões do 

mundo (deste ponto de vista, trata-se de um modelo que poderia ser classificado juntamente com os 

supra citados modelos de Zigler ou de Baltes)(pp.117-118). Gardner (1993, p.300) sublinha, aliás, a 

dificuldade de síntese interdisciplinar entre aqueles que são os mais importantes fundamentos da sua 

teoria, a biologia e a antropologia, por falta de uma linguagem partilhada, e utiliza uma metáfora: “é 

como construir uma ligação entre a estrutura de um cravo e o som da música de Bach: trata-se de 

entidades incomensuráveis”.  

Mas a integração pode antes ser conseguida aos níveis mais elevados e amplos, metateórico e 

das visões do mundo, fortemente ligados entre si. Esta é a proposta de Overton (2006; Overton & 

Ennis, 2006) ao sugerir a possibilidade e valor heurístico da integração do organicismo com o 

contextualismo em psicologia do desenvolvimento, cada um mantendo as suas qualidades distintivas, e 

aparentemente incompatíveis, numa “metateoria relacional” – que as trata como indissociáveis e 

complementares; “[…] a metateoria relacional descreve o mundo como um conjunto de sistemas de 

relações parte-todo dinâmicas e em permanente mudança [não como] agregados de elementos 

dicotómicos” (Overton & Ennis, 2006, p. 145; ver também Overton, 2006b). Esta é também a proposta 

de Ceci (1996), no domínio da inteligência, ao adoptar um quadro de referência ontológico que integra 

contextualismo e organicismo. A contradição entre contextualismo (visão do mundo dispersiva) e 

organicismo (visão do mundo integrativa) é, na “metateoria relacional”, como na Teoria Bioecológica de 

Ceci, substituída pela complementaridade: a dispersão (ou diferenciação) converte-se na origem da 

integração (coordenação) e esta desencadeia, por sua vez, dispersão (Overton & Ennis, 2006, p.152). 

Tome-se o exemplo da investigação da cognição humana: as abordagens “comportamental” 

(contextualista) e “construtivista” (organicista)21 representam ambas “teorias do acto”, ao considerarem 

a acção do indivíduo no seu meio como processo primordial de mudança e de desenvolvimento; 

enquanto a primeira se ocupa da selecção das acções do indivíduo por parte do mundo (do contexto), 

a segunda incide nas transformações da organização mental decorrentes dessas mesmas acções (do 

                                                
21 A ênfase na actividade do indivíduo, na mudança dialética e na auto-organização, características da teoria piagetiana, 
desde há muito fazem dela o melhor exemplo da visão organicista em psicologia; já o comportamentalismo ou behaviorismo 
tendeu a ser tomado, nas suas formas primordiais (primeiros trabalhos de Skinner), como exemplo da visão mecanicista; 
mas o distanciamento dos neo-behavioristas em relação às posições iniciais de Skinner levaram diversos autores (citados 
em Overton & Ennis, 2006, p.144) a argumentar que a visão do mundo subjacente a essa orientação teórica é, de facto, o 
contextualismo. 
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organismo) sobre o mundo. Conhecer os aspectos do mundo que constituem finalidades dos actos e 

conhecer os aspectos da pessoa que geram esses mesmos actos são propósitos complementares que 

servem simultaneamente ambas as abordagens de investigação (Overton & Ennis, 2006,, p.169).   

No panorama epistemológico que se procurou traçar, quer a Teoria das Inteligências Múltiplas 

de Gardner (1993, 1999), quer a Teoria Bioecológica de Ceci (1996) se posicionam como propostas 

sistémicas que partilham algumas características assinaláveis: o reconhecimento da importância do 

meio no desenvolvimento da(s) inteligência(s) e a definição da(s) inteligência(s) pela relação funcional 

entre o indivíduo e o contexto; o alargamento do espectro do funcionamento cognitivo contemplado 

pela teoria, enquadrado por uma posição critica às noções convencionais, “psicométricas”, de 

inteligência; a natureza modular da cognição, contemplando domínios de funcionamento relativamente 

diferenciados (múltiplas inteligências em Gardner, domínios de conhecimento ou potenciais cognitivos 

múltiplos em Ceci). Contudo, a Teoria Bioecológica vai mais longe do que a de Gardner na descrição 

do próprio fenómeno da interacção indivíduo X processos mentais X meio e mostra uma mais evidente 

ligação à teoria dos sistemas, quer pelos conceitos que manipula, quer pelo carácter multiplicativo dos 

efeitos recíprocos entre o indivíduo e o contexto que postula (Ceci, Barnett & Kanaya, 2003). Enquanto 

a teoria de Gardner assume uma orientação de nível “macro”, ao postular construtos molares como 

inteligência linguística ou inteligência musical, a teoria de Ceci lida simultaneamente com mais do que 

um nível do sistema, designadamente, o dos processos sensoriais e perceptivos, o da base de 

conhecimentos subdividido em domínios diferenciados, o das operações cognitivas e ainda o da acção 

e interacção do indivíduo no contexto. Por outro lado, ao contrário da Teoria Bioecológica, que assume 

um enquadramento desenvolvimentista e construtivista (Ceci, 1996, 20, 193), a teoria de Gardner é 

surpreendentemente contrastante com Piaget ao não aceitar a inteligência como todo estruturado e o 

desempenho numa tarefa como envolvendo estruturas cognitivas comuns a outras tarefas; Gardner 

argumenta mesmo que a razão por que Piaget, à semelhança de outros defensores da inteligência 

como conceito singular, ignora a pluralidade do construto inteligência resulta de se ter concentrado 

numa gama de funcionamento cognitivo muito limitada, o raciocínio lógico-matemático (Ceci, 1996, 

p.209). Em síntese,  ainda que as perspectivas de Gardner e de Ceci sobre a inteligência sejam 

classificáveis como sistémicas, em vez de ecléticas ou integrativas, por reterem o estudo das relações 

entre sistemas e subsistemas como parte definidora das teorias, a Teoria Bioecológica admite um 

quadro de referência metateórico orientado por uma visão do mundo organicista (por inerência, 

integrativa) e a das Inteligências Múltiplas remete para uma visão do mundo contextualista (por 

inerência, dispersiva). Contudo, a Teoria Bioecológica inscreve-se ao mesmo tempo numa “metateoria 

relacional”, na acepção de Overton, que incorpora e articula, pela sua complementaridade, as visões do 
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mundo contextualista e organicista (Overton, 2006a; Overton & Ennis, 2006) e contempla algumas das 

clássicas antinomias, como biologia-ecologia, indivíduo-objecto, natura-nurtura. 

Na comparação do modelo da Inteligência Emocional com as teorias sistémicas de Gardner e 

de Ceci22, uma diferença essencial se identifica: ainda que chame a atenção para a importância de 

atender ao processamento emocional para equacionar de forma completa o funcionamento intelectual, 

a inteligência emocional não assume um carácter integrativo, antes se afirma como parte integrante da 

inteligência geral (Mayer, Caruso & Salovey, 2000), ou como parte do sistema mais amplo que constitui 

a personalidade (Brackett et al., 2004). O conceito situa-se, por isso, num nível de observação e 

explicação mais restrito do que as teorias sistémicas enumeradas por Sternberg (1990; Cianciolo & 

Sternberg, 2004), o que em parte poderá talvez explicar a sua omissão dessa lista. Tal opção não lhe 

rouba nem solidez conceptual, nem valor heurístico; de certo ponto de vista, corresponde antes a uma 

postura eclética, mais do que integrativa (Weems, 1999), que ao mesmo tempo que respeita outros 

níveis de observação e explicação de uma estrutura que reconhece complexa, evita a tentativa, 

eventualmente precipitada ou prematura, de desenvolver um modelo integrativo ou sistémico que, pela 

vastidão de conceitos que abrange e pela complexidade de relações que postula, em muito dificulta 

quer a operacionalização, quer a investigação empírica. Há mesmo uma opção explícita de focalizar a 

investigação numa gama propositadamente limitada de funcionamento, procurando evitar redundância 

conceptual com a investigação da personalidade e almejando uma compreensão mais profunda dos 

fenómenos emocionais sob estudo, sem contudo perder de vista, ao nível da avaliação e da formação, 

os contributos provenientes de linhas de investigação vizinhas (Lopes, Côté & Salovey, 2006).  

O modelo da inteligência emocional pode, assim, ser encarado muito simplesmente como 

estrutura conceptual (framework) que descreve e organiza um amplo corpo de investigação – 

construída de baixo para cima (bottom-up) – mas também como teoria das diferenças individuais de 

funcionamento cognitivo – construída de cima para baixo (top-down) – assumindo a noção de 

inteligência emocional, neste caso, o estatuto de construto psicológico. Na primeira leitura, fornece um 

meio de classificação da literatura e dos dados provenientes de investigação empírica sobre as 

competências emocionais e as relações entre emoção e razão, ao mesmo tempo que chama a atenção 

para um conjunto de aptidões relativamente negligenciadas mas que contribuem de forma critica para o 

funcionamento adaptativo; na segunda, vai já além da mera descrição, ao procurar avançar no nível 

explicativo e preditivo, e constituir-se, por isso mesmo, num modelo empiricamente testável e 

operacionalizável em técnicas de avaliação das diferenças individuais (Salovey & Pizarro, 2003). Em 

qualquer dos casos, contudo, o locus (Sternberg, 1986a, 1990) da inteligência emocional situa-se 

predominantemente no mundo interno do indivíduo, e apenas em parte na interacção indivíduo X meio, 
                                                
22 E, como se verá no CAPÍTULO 3, também na comparação com o modelo de Sternberg. 
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pelo que a sua inclusão na perspectiva sistémica se justifica apenas na exacta medida em que a 

investigação se posicione num quadro interdisciplinar e se alicerce numa metateoria relacional (não 

fragmentada) (Overton, 2006; Overton & Ennis, 2006) (ver adiante pp.151-156), evitando que ao 

conceito seja atribuída desproporcionada centralidade – como, por exemplo, em Goleman (1998 citado 

em Miranda, 2003) que “num salto aparentemente ousado, mas [...] simplesmente e tão só reducionista 

[…] estipula a educação emocional e a avaliação da inteligência emocional o núcleo da psicologia 

aplicada da inteligência humana” (Miranda, 2003, p.51).   

Qualquer esforço de focalização numa categoria de fenómenos, como neste caso nos 

fenómenos emocionais, acarreta, de facto, o perigo do reducionismo, por diluir a complexidade do 

fenómeno em estudo e omitir pelo menos uma categoria de determinantes, as determinantes 

descendentes (Reuchlin, 1999/2002). Mas uma tal focalização resulta com frequência da reacção à 

concentração excessiva noutra categoria de fenómenos, geralmente entendida como oposta. A 

chamada “revolução cognitiva”, por exemplo, surgiu em reacção à hegemonia behaviorista – que 

negara e mesmo abandonara o estudo dos fenómenos mentais e se concentrara no estudo do 

comportamento. Mas o próprio behaviorismo, ao sugerir que a ciência psicológica não pode construir-

se senão a partir da observação objectiva do comportamento, ter-se-á imposto como reacção aos 

excessos de uma psicologia da consciência – que utilizando a introspecção como método se 

concentrava na experiência imediata como objecto. A ênfase na centralidade das variáveis emocionais, 

sobretudo desde a década de 90, pode ser lida, por sua vez, como uma reacção aos excessos 

cognitivistas dos 20 anos precedentes – excessos que se consubstanciaram na tentativa de equacionar 

todo o funcionamento psicológico em termos de processamento mental de informação, de certo modo 

reduzindo-o à cognição. Muitos destes saltos epistemológicos (saltos paradigmáticos na acepção de 

Kuhn, 1970) resultam de uma visão clivada, fragmentada, da investigação psicológica: comportamento 

e processos mentais, comportamento e consciência, cognição e emoção são apenas alguns exemplos 

de dicotomias enquadradas numa metateoria fragmentada e fundadas numa visão do mundo formista.  

Para ver preservado o seu enquadramento sistémico, é imprescindível que a inteligência 

emocional remeta para uma visão do mundo contextualista e/ou organicista, e evite em absoluto 

construir-se conceptualmente como uma forma de inteligência ao lado, ou menos ainda, em oposição a 

outras. Daí que mereça realce o contraste entre a espectacularidade de afirmações muito populares, 

mas não suficientemente fundamentadas nem epistemologicamente reflectidas – como a de que o QE 

(quociente emocional) irá com vantagem substituir o QI (quociente intelectual) (Goleman, 1995; ver 

também Mayer, Caruso & Salovey, 2000) – e a posição de abertura eclética dos autores que, desde os 

anos 90, vêm a desenvolver investigação empírica consistente e reflexão teórica prudente em torno do 

conceito de inteligência emocional. 
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Subsiste, então, a questão de saber se as tentativas de integração teórica sistémica serão 

precoces, no actual “estado da arte” (Miranda, 2004b) da investigação da inteligência humana; não 

seria mais prudente, quando ainda é reconhecida por diferentes investigadores a dificuldade de diálogo 

e articulação interdisciplinar e metateórica, e por consequência de construção de verdadeiras teorias 

integrativas e sistémicas, apenas colher o contributo de diferentes posturas ontológicas e 

epistemológicas e optar por uma perspectiva multifacetada (eclética) que respeite a identidade de cada 

contributo?23 Não se estará a avançar no plano teórico antes mesmo de uma verdadeira reflexão 

acerca dos pressupostos metateóricos, ontológicos e epistemológicos da investigação da inteligência 

humana? E não se estará a esvaziar o construto inteligência ao ampliar o seu alcance e invocar 

sistemas altamente complexos em que no limite todo o fenómeno psicológico é definível como 

“inteligência”? Tal como a análise factorial permitiu, no âmbito do paradigma diferencial, identificar uma 

multiplicidade de modelos mas não se mostrou adequada para a comparação ou opção entre eles 

(Sternberg, 1977), também as propostas da metáfora sistémica, resultantes do levantamento de um 

largo corpo de investigação e conceptualização, constituem teorias muito interessantes e promissoras, 

mas que há que reconhecer serem equivalentes a muitas outras possíveis. O que torna pertinente 

explorar outras vias de articulação paradigmática em psicologia da inteligência. 

 

  

2.3.  OUTROS CONTRIBUTOS PARA A ARTICULAÇÃO PARADIGMÁTICA 

 

2.3.1. Uma Estrutura Integradora para a Investigação da Inteligência  

 “O futuro da psicologia da inteligência depende da sua capacidade de romper os limites entre 

os diversos paradigmas e construir novas teorias integradoras dos vários modelos e tradições numa 

visão abrangente que harmonize a arquitectura da inteligência, o seu desenvolvimento ao longo de 

todo o ciclo de vida [life-span], os seus aspectos biológicos e sócio-culturais e a sua utilização pelas 

pessoas comuns em diversos contextos de vida” (Demetriou & Papadopoulos, 2003, pp. 470-471). No 

último capítulo do livro International handbook of intelligence, de título Human Intelligence: From local 

models to Universal Theory, é proposta uma estrutura unificadora para a investigação e a construção 

teórica em psicologia da inteligência baseada nos contributos das três mais importantes tradições de 

investigação, designadamente a psicométrica, a experimental e a desenvolvimentista (Demetriou & 

Papadopoulos, 2003, pp.467-469). Tendo em vista descrever e explicar a arquitectura e o 

                                                
23 Como se viu, a investigação da Inteligência Emocional constitui exemplo desta opção epistemológica.  



  PARTE 1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 130 

desenvolvimento da inteligência humana e as diferenças individuais, o modelo integra as relações entre 

o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento da personalidade e do self e reconhece a influência 

do contexto social sobre essas relações.  

Do ponto de vista da estrutura, são identificados três níveis hierárquicos: o mais fundamental 

inclui as funções ou processos que definem os potenciais de processamento disponíveis num 

determinado momento (a velocidade de processamento e a memória de trabalho são exemplos deste 

nível). Os outros dois são níveis de conhecimento e envolvem os sistemas e funções subjacentes à 

compreensão e à resolução de problemas: um é especializado na representação e processamento dos 

dados provenientes do meio (sistemas categorial, quantitativo, causal, espacial, proposicional, social e 

pictográfico), o outro é dirigido à auto-compreensão, à compreensão da mente dos outros e à auto-

regulação e trabalha sobre os dados fornecidos pelos outros dois níveis (sensações, sentimentos, 

cognições). Do ponto de vista desenvolvimentista, todos estes sistemas e funções mudam de forma 

sistemática ao longo da vida (progressivo aumento da velocidade de reconhecimento e de tratamento 

da informação, maior capacidade de focalização na informação relevante em função dos objectivos, 

aumento na quantidade de informação processável). Tanto o desenvolvimento como as diferenças 

individuais decorrem das relações dinâmicas entre os três níveis da arquitectura mental, as quais se 

ligam intimamente ao auto-conceito e à personalidade. A investigação revelou o valor inter-cultural da 

estrutura descrita por este modelo, embora haja diferenças no ritmo de desenvolvimento entre diversas 

culturas, ou entre grupos sociais numa mesma cultura, em função das oportunidades pertinentes para o 

funcionamento e o desenvolvimento cognitivo. 

Este modelo não constitui uma nova teoria da inteligência, antes pretende traçar os contornos 

do que poderá vir a ser uma teoria integrativa da inteligência. De acordo com Demetriou e 

Papadopoulos (2003) uma tal teoria deverá contemplar quatro dimensões: 1) a arquitectura da 

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

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

sociais da inteligência (mundo externo). E deverá também especificar a dinâmica das relações que se 

estabelecem entre os múltiplos níveis e instâncias do sistema, o que lhe confere carácter sistémico 

próximo do das teorias classificadas por Sternberg na metáfora sistémica; aliás, segundo este autor, o 

futuro da investigação da inteligência está, precisamente, nas teorias sistémicas (Cianciolo & 

Sternberg, 2004). 

 

2.3.2. Um Conceito Integrador: Self 

A definição de sistema (cf. p.120) como “conjunto de elementos em interacção dinâmica, 

organizados em função de um objectivo” (Rosnay, 1975/1977, p.85) remete sobretudo para uma lógica 
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organicista, integrativa e teleológica. Apesar de a ideia de finalidade na definição de um sistema 

parecer surpreendente, posto que pode admitir-se, numa perspectiva contextualista, que um sistema 

funcione simplesmente, sem se dirigir a um fim lógico ou conhecido (tenha uma finalidade 

teleonómica), a Sistémica identifica em qualquer sistema aberto uma finalidade fundamental: a de 

manter os seus equilíbrios, eventualmente evoluindo para novas formas de equilíbrio. Este tipo de 

finalidade é “não-consciente”, no sentido de “não conhecida pelo próprio sistema”, já que decorre do 

funcionamento de mecanismos automáticos, de auto-regulação e de auto-organização, e é 

desencadeado pela abertura ao contexto; por outras palavras, não é imprescindível um sistema 

conhecer a sua própria finalidade para funcionar adequadamente. Todos os organismos vivos não 

conscientes, por exemplo, são capazes de regulação homeostática dentro do meio ambiente para o 

qual a evolução os adaptou – respiram, procuram água e alimento, transformam energia tendo em vista 

a sobrevivência – e conseguem manter o perfil químico interno apesar de à sua volta as condições do 

ambiente variarem constantemente (Damásio, 1999/2000).  

Mas uma outra forma de finalidade, a finalidade “consciente”, caracteriza os sistemas 

altamente complexos: a consciência das suas próprias finalidades, objectivos ou propósitos tem o 

poder de conferir a um sistema muito maiores flexibilidade adaptativa e “funcionalidade”. Deste ponto 

de vista, importará reconhecer que a consciência, o “sentimento de si” de que nos fala Damásio, e a 

intencionalidade, estreitamente dependente daquela, poderão constituir características distintivas dos 

sistemas de mais elevado nível de complexidade, muito em particular da inteligência humana. A 

taxonomia dos sistemas proposta por J.L. Le Moigne (Durand, 1979/1992, pp.31-34) assim o sugere: 

identifica nove tipos de sistemas com complexidade crescente, organizados em três níveis: o nível 

“máquina”, o nível “vida” e o nível “humano”. A consciência e a intencionalidade surgem apenas no 

último nível, como faculdades exclusivamente humanas: 

 

1. NÍVEL “MÁQUINA” 

1. OBJECTO PASSIVO: sistema fechado (ex: uma pedra no solo). 

2. OBJECTO ACTIVO: sistema aberto, interveniente, com comportamento (ex: Sol, 

que desempenha um papel em relação ao seu meio – gravidade e radiação). 

3. OBJECTO REGULADO: sistema aberto, activo e com mecanismo de auto-

regulação ou feed-back que mantém o funcionamento do sistema dentro de 

determinados limites (ex: aquecedor com termóstato). 

4. OBJECTO INFORMADO: sistema aberto, activo e com mecanismo de regulação 

controlado pela informação (ex: autómato industrial). 
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2. NÍVEL “VIDA”  

5.      SISTEMA COM CENTRO DECISIONAL: sistema aberto, activo, com mecanismos 

de regulação controlados por informação de dois tipos, informação-

representação e informação-comando, e com centro decisional (ex: célula). 

6.      SISTEMA COM MEMÓRIA: sistema aberto, activo, com mecanismos de 

regulação controlados por informação com centro decisional e centro de 

memorização (ex: animal). 

7.    SISTEMA COM COORDENAÇÃO: sistema aberto, activo, com mecanismos de 

regulação controlados por informação com centro decisional, centro de 

memorização e centro de coordenação ou pilotagem, que controla e gere o 

funcionamento do sistema nas suas múltiplas relações verticais e horizontais 

(ex: mamífero). 

  

3. NÍVEL “HUMANO” 

8.   SISTEMA DE IMAGINAÇÃO: sistema com todas as propriedades anteriores 

acrescidas da capacidade para gerar informação simbólica, para o que 

comporta um centro de imaginação: o sistema pode organizar-se e tornar-se 

mais complexo, quer pela auto-organização interna, quer por mecanismos 

abstractos de aprendizagem e invenção (ex: ser humano). 

9.      SISTEMA DE AUTOFINALIZAÇÃO: sistema que a todas as propriedades anteriores 

acresce a capacidade de fixar os seus próprios objectivos e a sua própria 

finalidade, para o que dispõe de um centro de finalização: pressupõe a 

consciência e a intencionalidade (ex: ser humano em contexto de liberdade de 

decisão e de valorização cultural da auto-determinação). 

 

Transparece nesta taxonomia uma hierarquia de complexidade dos sistemas que em larga 

medida coincide com uma outra bem clássica, a que coloca o ser humano no topo da escala animal 

(um antropocentrismo apenas provisoriamente aceitável, como se verá adiante). De acordo com esta 

visão, a “consciência” e a “finalização” serão vantajosas do ponto de vista da eficácia de funcionamento 

dos sistemas abertos ao conferir-lhes maior potencial adaptativo.  

Uma vez dotados de consciência, os organismos conseguem estabelecer uma ligação entre o 

mundo da regulação automática (da homeostasia básica) e o mundo da imaginação (do planeamento, 

da formulação de cenários e da predição). “O sentido do si liga antecipação e automatização 
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[…estabelece uma] ligação eficaz entre a maquinaria biológica da regulação da vida individual e a 

maquinaria biológica do pensamento” (Damásio, 1999/2000, p. 345). A consciência contribui, portanto, 

para a homeostasia ao abrir caminho à criação de respostas originais num meio ambiente complexo e 

inesperado para o qual o organismo não está preparado em termos de respostas automáticas e é, por 

isso, indispensável à sobrevivência e à adaptação. “Claro que a vida, e os dispositivos básicos que 

permitem aos organismos preservá-la, precederam a consciência. Mas é provável que a consciência 

tenha tido o grande êxito que teve na evolução por apoiar a vida de forma tão eficaz” (Damásio, 

1999/2002, p.164).  

Para Damásio, a consciência não representa, contudo, o pináculo da evolução biológica mas 

tão só um ponto de viragem na longa história da vida. Descreve uma cadeia de precedências que 

remete para estruturas e níveis distintos da consciência: 

o a sinalização neural não consciente de um organismo individual gera o proto-si [não 

consciente, constituído pelo conjunto interligado e temporariamente coerente de 

padrões neurais que representam, a cada momento, o estado do organismo, a 

múltiplos níveis do cérebro] ; 

o o proto-si, por sua vez, consente o si nuclear [relato não verbal consciente, de segunda 

ordem, que ocorre sempre que um objecto modifica o proto-si] e a consciência nuclear 

[relato imagético e não verbal de como o estado do organismo é afectado pelo 

processamento de um objecto cuja imagem é realçada num contexto espacial e 

temporal] ; 

o o si nuclear e a consciência nuclear permitem um si autobiográfico [baseado nas 

memórias implícitas de múltiplos exemplos de experiência passada individual e de 

futuro antecipado] ; 

o o si autobiográfico, por sua vez, consente a consciência alargada [que ultrapassa o 

aqui e agora da consciência nuclear, tanto na direcção do futuro como na do passado]. 

A consciência alargada será a que torna possível alcançar as mais elevadas e complexas 

realizações humanas, como por exemplo, criar artefactos úteis, construir “teorias da mente”, sofrer a 

dor, experimentar a possibilidade da morte, de si e do outro, construir sentido do bem e do mal e 

distingui-los do prazer e da dor, ter em conta os interesses do outro e do colectivo, apreciar as mentes 

do colectivo e a beleza, sentir a discrepância de sentimentos ou de ideias abstractas que constitui a 

origem do sentido da verdade. Damásio (1999/2000, p.265) destaca muito em particular duas 

faculdades “candidatas favoritas para o pináculo daquilo que significa ser humano”: “ a faculdade de se 

elevar acima dos ditames da vantagem e desvantagem impostos pela necessidade de sobreviver e […] 

a detecção crítica das discrepâncias que conduzem à procura da verdade e ao desejo de estabelecer 
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normas e ideais para o comportamento e para a análise de factos. […] são [estas] que permitem essa 

função humana tão plenamente captada nas palavras consciência moral.” 

A consciência alargada terá permitido à evolução humana uma nova ordem de criações que 

não seriam possíveis sem ela: para além da consciência moral, a religião, a organização social e 

política, as artes, as ciências e a tecnologia. Ao contrário do que se poderia esperar, ela não se liga 

apenas ao funcionamento de estruturas neurais recentes, posto que as lesões da região pré-frontal não 

parecem causar alterações da consciência: estas lesões podem afectar a memória de trabalho e, 

consequentemente, a consciência alargada, permanecendo a consciência nuclear intacta. É justamente 

a extensão da consciência viabilizada pela memória, esta sim dependente do desenvolvimento do neo-

córtex, que permite estabelecer um registo autobiográfico, um registo mais vasto de outros factos e a 

capacidade para manter imagens vivas, capacidades imprescindíveis à construção da consciência 

alargada (Damásio, 1999/2000). 

Embora o conceito de consciência não coincida de modo algum com o de inteligência, o 

primeiro relativo a tornar o organismo ciente da maior gama possível de informação e o segundo ligado 

à manipulação da informação no sentido de planear e executar novas respostas, a consciência 

alargada é um pré-requisito da inteligência humana: apenas é possível actuar inteligentemente em 

vastos domínios do conhecimento a partir do exame desse conhecimento que nos é facultado pela 

consciência alargada (Damásio, 1999/2000). A consciência não representará, portanto, o pináculo da 

evolução; mas é necessária, embora não suficiente, para o atingir. Pode-se por consequência ser 

tentado, na linha da taxonomia dos sistemas de Le Moigne, a entender a inteligência humana, única 

que usufrui do privilégio de se ligar a uma consciência alargada, como o apogeu da evolução cognitiva. 

Sternberg (2003a) discute o antropocentrismo desta noção e faz notar a importante distinção entre 

adaptação no sentido biológico e no sentido cultural: no sentido biológico significa sobrevivência e 

transmissão do património genético; no sentido cultural significa sucesso em qualquer contexto 

culturalmente definido. Tradicionalmente, o conceito e a medida da inteligência ter-se-á centrado na 

definição cultural (os testes de inteligência medem sobretudo a adaptabilidade a determinado meio 

cultural) aquela em que a espécie humana pode ser considerada superior, em parte graças à 

consciência alargada. Mas do ponto de vista da adaptação biológica, o ser humano está longe de 

ocupar o topo de uma qualquer hierarquia, quer em termos de transmissão do património genético (a 

espécie humana é menos prolífica do que os insectos, as bactérias, os vírus e muitas outras formas de 

vida), quer em termos de promoção da conservação da espécie (o ser humano criou ao longo das 

últimas décadas um manancial de armas de destruição maciça capazes de aniquilar toda a espécie e 

contribui, directa ou indirectamente, mas com frequência conscientemente, no seu dia a dia, para a 

degradação do seu meio ambiente). Enquanto sistemas, os vírus, como o HIV, têm sido bem mais 
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inteligentes biologicamente do que o ser humano, tirando mesmo vantagem dos padrões 

comportamentais humanos: a SIDA, uma doença de fácil prevenção, tem continuado a propagar-se 

apesar do conhecimento teórico sobre como controlá-la. O que traz de volta a intencionalidade e a sua 

ligação com a consciência e com a inteligência.   

Ainda que a presença de consciência só por si não garanta a intencionalidade do 

comportamento e, menos ainda, a sua adequação ao contexto (indivíduos perfeitamente conscientes 

podem comportar-se de maneira desadequada, até do ponto de vista dos seus próprios interesses ou 

propósitos de sobrevivência, como o exemplo dos comportamentos de risco em relação à 

contaminação pelo o vírus HIV bem ilustra), o comportamento finalizado e a intencionalidade mantida 

por um prazo alargado requer invariavelmente a presença de consciência; o comportamento faz então 

parte de um plano que só pode ser formulado por um organismo conhecedor do seu passado, 

consciente do seu presente e com capacidade de antecipação do seu futuro.  

Estudar a inteligência humana e sobretudo equacioná-la num quadro sistémico torna 

imprescindível contemplar não só os aspectos estruturais e funcionais de um sistema num contexto – o 

que remete para uma visão do mundo contextualista – mas mais ainda estudar esses aspectos num 

sistema altamente complexo porque consciente de si, que detém o poder de conhecer e mesmo 

estabelecer as suas metas e finalidades, de actuar em conformidade com essas metas e finalidades, 

modificar o seu comportamento voluntariamente e de modelar – a cada momento – os próprios termos 

da relação dinâmica entre elementos do sistema e entre este e o contexto.  

Esta forma de equacionar o conceito e a investigação da inteligência torna necessária a noção 

de self. A palavra self não tem equivalente nas línguas românicas mas aplica-se quando se reconhece 

consciência num organismo; segundo Damásio (1999/2000) “si” é talvez a palavra mais aproximada na 

língua portuguesa e o “sentimento de si”, a tomada de conhecimento de si, constitui a essência daquilo 

a que vulgarmente chamamos consciência. Pela natureza do próprio conceito que representa, a 

palavra “self” não é passível de ser definida com exactidão. Já em 1915 Mary Whiton Calkins (1863-

1930)24  o afirmava: “definir consiste em atribuir o objecto definido a uma determinada classe e 

distingui-lo de outros membros da classe; mas o self é sui generis e como tal impossível de definir” 

(Calkins, 1915, p.495). Embora não definível, ele é descritível. Calkins retém quatro características do 

conceito: a persistência (identidade do self); a individualidade e peculiaridade (uniqueness); o carácter 

fundamental e indispensável à experiência; e a relação indissociável com o ambiente social e físico. A 

esta autora, discípula de William James (1842-1910) e certamente influenciada pela sua obra de 1890 

Principles of Psychology, se deve a primeira “psicologia dos selves”, uma tentativa de reconciliação 

entre as escolas estruturalista e funcionalista, e no seu texto de 1915 reflecte sobre as razões por que 
                                                
24

 Primeira mulher a presidir a American Psychological Assoiciation, eleita em 1905 como 14º presidente.  
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o método introspectivo, aplicado como era ao estudo dos conteúdos da “experiência imediata” ou 

consciência, teria falhado na identificação do self. Para Calkins esta ausência na maioria dos relatos 

introspectivos dos primórdios da psicologia científica prende-se com várias razões: a permanência do 

self, que torna o observador desatento à sua presença; os tópicos de investigação centrados na 

percepção ou na formação de imagens de objectos externos, com relações impessoais com o 

observador, não nos fenómenos pessoais ou internos; as instruções dadas aos sujeitos experimentais 

no sentido de garantir a “objectividade” dos dados recolhidos por introspecção, baseadas no 

pressuposto de que todos os relatos verbais que remetam para o significado pessoal do que é 

observado não são descrição científica; e por fim, o propósito geral da introspecção que consiste na 

enumeração de processos elementares (sensações, emoções, pensamentos) deixando escapar o self, 

pelo seu carácter holístico (Calkins, 1915). A “psicologia dos selves” opõe-se precisamente à 

“psicologia atomista” dominante na época; mas não terá encontrado o clima intelectual e científico 

propício à sua implantação devido a uma outra reacção à psicologia atomista, a da escola 

comportamental ou behaviorista, a partir de 1912. Uma noção “mentalista” como a de self só vem a 

ganhar expressão e divulgação por volta dos meados do século XX, com o emergir da fenomenologia 

humanista, um movimento iniciado na Europa pelo filósofo alemão Edmund Husserl (1849-1938) e que 

dá destaque à experiência subjectiva do indivíduo. Na obra de 1937 Personality: A psychological 

interpretation, Gordon Allport, pioneiro da perspectiva humanista em psicologia, atribui enorme crédito e 

notoriedade à psicologia de Calkins, mas a partir da terceira edição toda a referência a esta autora é 

omitida, razão por que hoje se associa o conceito de self sobretudo à fenomenologia humanista e às 

teorias da personalidade de autores como Carl Rogers, Abraham Maslow (1908-1970), George Kelly 

(1905-1967) e Rollo May (1909-1994), para além do próprio Allport.  

Já Calkins (1915) dizia que toda a experiência envolve a consciência do self e este 

desempenha um papel crucial na volição ou acto intencional: primeiro, pela consciência da finalidade, 

aquilo que é transportado para o futuro; segundo, pela consciência do grau de preparação para atingir 

a finalidade, quando for necessário ou apropriado, ou seja pela possibilidade de antecipação ou 

planeamento da acção; terceiro, pela consciência de si na implementação da acção tendo em vista 

atingir essa finalidade. Allport, por seu lado, distingue o comportamento dirigido à satisfação das 

necessidades de sobrevivência – reactivo, orientado para o passado e biológico – da maioria do 

comportamento humano que não é mais do que a expressão do self – proactivo, orientado para o futuro 

e psicológico. De forma coerente, Maslow identifica a sua famosa pirâmide de necessidades com cinco 

níveis de entre os quais o mais elevado, actualização do self, só é atingido quando os de nível inferior 

são satisfeitos (Boeree, 2006). A noção de auto-actualização adquire projecção na teoria de Rogers, 

onde é encarada como uma motivação inata, presente em qualquer forma de vida, para o máximo 
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desenvolvimento do seu potencial: trata-se de um impulso evidente em toda a vida no sentido da 

expansão, da autonomia, do desenvolvimento e do amadurecimento, uma tendência a expressar e 

activar todas as capacidades do organismo na medida em que tal activação o valoriza, valoriza o self – 

aqui entendido como uma Gestalt organizada e consistente num constante processo de formar-se e 

transformar-se à medida que os contextos mudam. A noção de self poderá ser sumariamente 

caracterizada como “a essência da subjectividade: eu sou, eu sinto, eu penso. […] O desenvolvimento 

do self é vital para o desenvolvimento do sentido da actividade, para a experiência da intencionalidade 

da acção e do desejo.” (Novo, 2003, p.155).  

O princípio rogeriano de actualização do self ou realização de si é articulável com a definição 

de inteligência enquanto processo de adaptação, de interacção dinâmica de factores individuais e 

contextuais ao longo do desenvolvimento individual. Neste sentido, o self pode representar um conceito 

aglutinador, integrador e nuclear na compreensão da inteligência humana, como o tem sido em outros 

domínios – recorde-se, a título de exemplo, o domínio vocacional onde Donald Super (1910-1994) no 

âmbito da sua teoria de desenvolvimento life-span, life-space dá relevo particular à noção de self ao 

entender as escolhas vocacionais como tentativa de implementação do self-concept ou conceito de si. 

Numa expressiva representação gráfica, o “Modelo do Arco Normando”, o self constitui a “pedra 

angular” de um arco com dois pilares que interagem permanentemente ao longo do desenvolvimento: o 

das determinantes psicológicas (inteligência, aptidões e factores conativos como valores e interesses) 

e o das determinantes sociais (factores históricos, geográficos, sociais, familiares); a interacção dos 

factores individuais e contextuais tem lugar durante todo o processo de desenvolvimento do self 

(graficamente, o centro do arco que liga os dois pilares) e pode ser descrito tomando por referência 

uma sequência de estádios de desenvolvimento vocacional (Super, 1990; Super, Savickas & Super, 

1996; ver também Afonso, 2005a, 2006a). Esta noção de self como conceito integrador é de extrema 

actualidade: ao proporem uma “metateoria relacional”, em que antinomias e incompatibilidades 

conceptuais se dissolvem por ser tratadas como complementares, indissociáveis e de valor 

equivalente, Overton e Ennis (2006) sugerem que a polaridade entre factores individuais e contextuais, 

entre biologia e cultura, é coordenada e sintetizada num sistema de nível superior, o organismo 

humano, a “pessoa” – “um sistema integrado e dinâmico de auto-organização envolvendo processos 

cognitivos, emocionais e motivacionais bem como os próprios comportamentos do sistema” (p.150) (ver 

também Overton, 2006a, p.37). Uma vantagem da perspectiva centrada na pessoa, enquanto síntese 

entre o sistema biológico e o sistema cultural, consiste em evitar que a psicologia se mantenha refém 

de outras disciplinas científicas, como a biologia, a sociologia ou a ciência cognitiva. Ao colocar o 

indivíduo no centro da acção, não aceita o reducionismo associado às perspectivas necessariamente 
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parcelares e enviesadas de cada domínio, embora reconheça os seus valiosos contributos para a 

compreensão do comportamento humano.  

A noção de self como conceito integrador das determinantes individuais e contextuais do 

funcionamento cognitivo desloca o centro de gravidade, na definição da inteligência, do funcionamento 

objectivo (a inteligência como capacidade para resolver eficazmente problemas ou lidar eficientemente 

com situações) para a experiência subjectiva (a inteligência também como capacidade para atingir os 

objectivos pessoais de desenvolvimento, para implementar o conceito de si e para satisfazer os seus 

valores pessoais) (Sternberg, 1996, 1999f, 2003a; ver também Afonso, 2005b). Uma das implicações 

desta perspectiva é que a inteligência só pode ser investigada e conceptualizada em estreita ligação 

com os aspectos afectivos e conativos do funcionamento psicológico, tradicionalmente considerados 

alheios ao funcionamento cognitivo, ou apenas reconhecidos no seu vago papel contextual ou efeito 

causal linear. A conação ou “orientação e controlo das condutas” (na acepção de Reuchlin, 1997,pp.67-

68; 2001), que inclui, não sem alguma sobreposição conceptual, a motivação, os interesses, os afectos, 

as emoções, o carácter, o temperamento, a personalidade, está por definição inextrincavelmente ligada 

à inteligência (à cognição) porque é responsável pelo desencadeamento, orientação e paragem do 

funcionamento dos processos cognitivos. A relação entre variáveis cognitivas, afectivas e conativas25 

tornou-se, aliás, tópico de enorme projecção na investigação da última década do século XX fazendo 

mesmo emergir novos conceitos, como o de Inteligência Emocional (ver pp.111-114). De acordo com 

Blatt (citado em Novo, 2003) a conceptualização do self em termos fenomenológicos é convergente 

mas independente da perspectiva do funcionamento externo, objectivo, funcional; entre estas 

perspectivas cria-se uma certa dinâmica, tensão ou paradoxo de que resulta a criação de uma “ciência 

objectiva das experiências subjectivas. A personalidade constitui a entidade total que engloba quer os 

aspectos subjectivos quer os aspectos funcionais, permitindo a convergência destas duas vias 

independentes e complementares.” (Novo, 2003, p.154). Nesta perspectiva, a inteligência significa 

adaptação no duplo sentido de sucesso funcional e de satisfação pessoal.  

Outra implicação desta ligação da inteligência à noção de self consiste em remeter o estudo e 

a conceptualização da inteligência para o domínio de uma “psicologia positiva” – ocupada com os 

factores psicológicos potenciadores da adaptação no sentido de “bem-estar psicológico” e não 

exclusivamente com a identificação de défices tendo em vista a implementação de estratégias 

remediativas. Deste ponto de vista, a inteligência não é apenas observável no grau de sucesso 

                                                
25

 Assinale-se alguma ambiguidade terminológica relativa à palavra “conativo”. Alguns autores, inspirados numa ideia que 
perdura desde o século XVIII, distinguem três esferas no funcionamento mental, a que chamam “trilogia da mente” (Mayer, 
2000; Mayer & Salovey, 1997): cognição-emoção-conação (ou raciocínio/aprendizagem-afecto-motivação). Em Reuchlin 
(1997, pp.67-68 e 133-136), o termo “conativo” é proposto em substituição de “não-cognitivo”, e o conceito de “processo 
conativo” é mais amplo, envolvendo tanto variáveis motivacionais como afectivas e de personalidade.  
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objectivo do indivíduo (nas classificações escolares, nas avaliações de desempenho, nos resultados 

dos testes de inteligência) mas requer ao mesmo tempo a ponderação dos objectivos e valores 

pessoais e o grau de sucesso subjectivamente vivenciado (Afonso, 2005b; Miranda, 2004b). O 

construto de “Bem-Estar Psicológico”, introduzido por Carol Ryff na década de 80, é abrangente e 

multi-dimensional: remete para o funcionamento psicológico positivo e envolve a acção conjunta, 

interligada, de processos cognitivos, afectivos e emocionais. Enquadra-se num modelo síntese que 

aglutina os contributos de diversas formulações anteriores e que possibilita a descrição de dimensões 

amplas da vivência psicológica subjectiva: “a relação da pessoa consigo própria e com a sua vida no 

presente e no passado, a capacidade para definir e orientar a vida em função de objectivos 

significativos para si própria, a natureza e qualidade da relação com o meio inter-subjectivo e social” 

(Novo, 2003, p.48). Em vez de se tomar o sucesso observável como finalidade única do 

comportamento, e como critério último da adaptação, esta postura assenta na idiossincrasia e na 

pluralidade dos propósitos individuais. Substitui uma concepção hierárquica de sistema, regido sempre 

por uma mesma instância superior, um mesmo propósito ou finalidade, para que invariavelmente 

concorre todo o comportamento – por exemplo, a “Felicidade” ou eudaimonia tida como motivação 

humana fundamental e universal (Novo, 2003) ou o sucesso objectivo, tido como propósito básico de 

vida – por uma concepção heterárquica26, em que diferentes instâncias vão sucessivamente assumindo 

a dominância. Um funcionamento heterárquico permite vivenciar um leque alargado de emoções e 

funcionar de modo diversificado, flexível e sintónico no âmbito dos diversos papéis de vida, pelo que 

constitui um possível critério de funcionamento adaptativo (Vasco, 2005).   

Uma terceira implicação da noção de self como conceito integrador consiste no abandono 

definitivo de uma visão estritamente mecanicista do funcionamento psicológico: não é apenas o jogo 

complexo da relação entre factores biológicos e contextuais, encarados como mecanismos alheios à 

vontade ou intencionalidade do indivíduo, que em última análise determina o seu comportamento; o 

indivíduo que age é, pelo contrário, dotado de consciência, e por isso mesmo de intencionalidade ou 

vontade própria em função dos seus objectivos, de capacidade de planeamento, controlo, 

monitorização e modelação do seu comportamento, de capacidade de identificação e criação de 

alternativas, de capacidade de decisão e de avaliação de resultados ou consequências, num constante 

esforço de auto-actualização e de implementação de um self em permanente construção ao longo de 

todo o ciclo de vida. Uma tal formulação assenta num conceito de ser humano activo, não apenas 

reactivo, que age sobre o meio e o modifica, não se limitando a adaptar-se a um meio estável e pré-

                                                
26 “[…] o conceito de heterarquia, em contraste com o de hierarquia, pretende caracterizar os sistemas que não são dotados 
de um ‘nível superior’ único. Este conceito sugere que o funcionamento do sistema não é dominado e gerido sempre pela 
mesma instância ou modo de funcionamento, mas sim que diferentes instâncias e modos do sistema vão assumindo, 
alternadamente, a dominância”. (Vasco, 2005, p.29). 
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definido. Aparentemente, esta posição significa a substituição da visão do mundo mecanicista pela 

visão do mundo contextualista; acrescentar intencionalidade ao comportamento (a finalidade, o 

comportamento como parte de um plano) remete, contudo, para uma nova visão do mundo, o 

SELECTIVISMO (Pepper, 1966). 

O aparecimento da quinta visão do mundo em Pepper não pode ser interpretada como uma 

síntese ou integração das anteriores posições ontológicas, como alguns autores chegaram a sugerir 

(Harrell, 2006a,b); uma tal síntese seria não só contraditória com as posições do autor, que considera 

que o ecletismo comporta inevitáveis lacunas ou sobreposições conceptuais resultantes da 

arbitrariedade na selecção dos aspectos articulados (Pepper, 1966), como correria o risco de ser 

prematura e simplista, por partir do princípio de que uma integração no nível das visões do mundo é útil 

e heurística, no actual estado do conhecimento, particularmente em psicologia. De acordo com Pepper, 

esta é uma nova visão do mundo que pode ser entendida, quando muito, como uma revisão radical do 

contextualismo, sem o substituir; mas há quem veja nela a tentativa de resolução de uma contradição 

fundamental entre a orientação contextualista assumida por Pepper e o carácter formista do seu 

sistema filosófico (Harrell, 2006b). A identificação desta posição ontológica decorreu da reflexão de 

Pepper acerca dos fundamentos da tomada de decisão, em contextos comuns da vida humana, mas 

inspirou-se também nos trabalhos seus contemporâneos de Edward Tolman (1886-1959), behaviorista 

não radical que preparou a transição para o cognitivismo ao introduzir o conceito de “mapa cognitivo” e 

a ideia de que a aprendizagem não acontece necessariamente por reforço, por associação mecânica 

ou automática entre estímulo e resposta (S-R), mas também pela conexão mental entre estímulos (S-

S), que proporciona ao organismo uma muito maior flexibilidade (e intencionalidade) funcional27. A ideia 

central desta visão do mundo é a de que todo o comportamento corresponde à selecção de uma acção 

tendo em vista uma finalidade, mas não necessariamente teleológica – não uma finalidade última ou 

cósmica para que tende todo o sistema mas uma finalidade específica que dá sentido ao 

funcionamento do sistema a cada momento (sistema, que por isso mesmo, é heterárquico). Esta nova 

visão do mundo, como se depreende mais próxima da posição contextualista do que da organicista, 

assume por isso a designação de “selectivismo” (Pepper, 1966, p.18). 

o SELECTIVISMO: O radical metafórico do selectivismo é o “acto intencional” (purposive 

act) entendido como “sistema selectivo”: um “sistema selectivo” opera no sentido de 

procurar eliminar erros e acumular resultados correctos de acordo com os critérios 

adoptados pelo sistema. A forma mais simples e organizada de intencionalidade é a 

que se encontra no “acto dirigido a um objectivo” e Pepper escolhe-o como radical 

                                                
27 Segundo Pepper (1966) a obra de Tolman que mais directamente influenciou o aparecimento da visão do mundo 
selectivista foi a publicada em 1932, Purposive behavior in animals and men. 
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metafórico por três razões: primeiro, porque “é o acto associado com a inteligência […] 

e contém todas as características fundamentais do organismo que o executa” (p. 16); 

segundo, porque a actividade intencional é uma das que decorre sob condições de 

consciência e pode por isso ser descrita do ponto de vista das qualidades associadas à 

experiência (emoções, sentimentos, valores ligados às percepções, etc.); e finalmente, 

porque esta estrutura qualitativa (que configura a experiência do indivíduo) é passível 

de uma análise conceptual detalhada em termos comportamentais, e este contacto, 

entre descrição conceptual comportamental de um acto intencional e experiência 

qualitativa desse mesmo acto à medida que ele decorre, abre caminho à compreensão 

da vertente qualitativa subjacente ao comportamento observável. Esta visão do mundo 

constrói-se, assim, sobre dois conjuntos de “categorias”, com assinalável 

correspondência entre si: as categorias qualitativas (relativas à experiência do 

indivíduo) e as categorias conceptuais (relativas ao comportamento observável do 

indivíduo). A ligação entre estes dois tipos de relato – o que se baseia na descrição 

conceptual do comportamento observável (objectivo) e o que resulta da consciência 

das qualidades experimentadas ao longo desse comportamento (introspectivo) – é o 

tema central da obra de 1966, que por isso se designa Concept and Quality: A world 

Hypothesis; mas esta ligação apenas contribui para unificar as categorias objectivas 

(conceitos) e subjectivas (qualitativas) na medida em que o acto intencional seja 

entendido numa acepção “molar” e não meramente “mentalista” (Harrell, 2006a). Ao 

longo de um acto intencional, não é a natureza qualitativa da actividade que muda; o 

que muda são “as condições de consciência” e estas para Pepper preenchem funções 

biológicas fundamentais: elas parecem constituir, pelo menos no ser humano, 

“condições da actividade inteligente quando uma situação problemática é confrontada, 

com a qual os velhos hábitos não conseguem lidar automaticamente […e] constituem 

as condições para a construção de um novo acto intencional” (Pepper, 1966, p.37); 

embora a consciência não gere as qualidades associadas a um comportamento (a 

consciência em si própria não tem “qualidade”), ela é condição para que estas 

qualidades possam emergir e funcionar de determinadas maneiras. A inferência de 

estados conscientes ou actividade intencional qualitativa nos outros organismos (aquilo 

a que hoje se chamaria “teoria da mente”) baseia-se numa analogia: “as outras 

pessoas parecem-se comigo, actuam como eu, falam como eu e expressam-se 

emocionalmente como eu. Eu sinto o conteúdo qualitativo de todos os meus actos. 

Logo, eu infiro que o conteúdo qualitativo é experimentado em todos os seus [actos]” 
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(p.39). Mas resulta também da conjugação de actos intencionais na cooperação entre 

duas ou mais pessoas, altura em que os propósitos de cada um se integram numa 

estrutura interpessoal unificada: exemplo expressivo é o da comunicação através da 

linguagem. A noção da causalidade ligada ao selectivismo parece ser teleonómica (à 

semelhança do contextualismo) porque determinada por uma rede complexa de 

factores pessoais e contextuais em interacção; mas aqui acrescenta-se a possibilidade 

que o próprio indivíduo tem, pelo menos em parte, de controlar essa interacção pelas 

opções que faz e em função das suas finalidades. Um comportamento acontece 

porque o indivíduo seleccionou esse acto na sequência de uma síntese entre os 

aspectos que caracterizam objectivamente a situação em que se encontra e aqueles 

que configuram a maneira como percebe e sente a situação. (Retomando um exemplo 

antes aludido, e correndo embora o risco de algum antropomorfismo, “A andorinha está 

a voar porque quer.“)  

O selectivismo assenta nos três atributos distintivos dos sistemas altamente complexos, (os 

sistemas do nível humano de Le Moigne – ver pp.131-132): a imaginação, a consciência e a 

intencionalidade. Assumir uma visão do mundo selectivista em psicologia da inteligência humana 

implica que a definição e a investigação vá além da consideração dos aspectos internos do 

funcionamento cognitivo, dos aspectos contextuais desse funcionamento e até mesmo do assumir da 

interacção complexa entre esses factores. Implica postular que a cada momento, e perante cada 

situação ou problema (no aqui e agora), o indivíduo humano tem o poder não só de perceber e 

conceptualizar a situação, mas ainda de reconhecer-se a si próprio na situação; de definir e gerir 

objectivos e finalidades; de controlar em alguma medida os factores pessoais e situacionais em 

presença (modificar-se a si mas também ao meio); de identificar a partir da experiência alternativas de 

acção tendentes ao atingir dos objectivos ou, mais, criar novas alternativas quando as automatizadas 

não respondam às finalidades do indivíduo ou às exigências da situação; de predizer, com grau de 

certeza variável, as consequências das suas acções e, em última análise, de decidir qual a acção 

“melhor” do ponto de vista da satisfação das suas necessidades e no contexto dos condicionalismos 

que a situação impõe. Num nível molar, o conceito nuclear de uma tal perspectiva é o de “self”; num 

nível mais molecular do sistema, pode-se conceber um outro conceito integrativo, o de “processo 

vicariante”.   

 

2.3.3. Uma Teoria Integradora: Teoria da Vicariância 

A “Teoria da Vicariância” não é uma teoria da inteligência. Constitui, em vez disso, uma 

proposta de natureza epistemológica e integrativa que simultaneamente procura dar conta dos 
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aspectos universais da conduta, aqueles de que tradicionalmente se ocupava a psicologia geral, e em 

particular a psicologia experimental, e dos aspectos diferenciais ou individuais, que constituíram por 

muito tempo domínio exclusivo de uma psicologia diferencial ou correlacional (Reuchlin, 1978a, 1979, 

1995a,b, 1999/2002; ver também Cronbach, 1957, 1975a). Esta teoria contribuiu de forma decisiva 

para o afirmar da chamada “escola francesa de psicologia diferencial”, desde os anos 70, a qual se tem 

caracterizado muito em especial pela reflexão sobre as características que deverá ter qualquer teoria 

em psicologia para simultaneamente descrever e explicar os fenómenos universais e os fenómenos 

diferenciais que, em última análise, definem a individualidade (Gilles, 1999; Lautrey, 1995). 

A noção de vicariância28, inspirada talvez nas ciências neurológicas onde se aplica à 

recuperação, em caso de lesão, de determinada função cerebral por áreas do córtex inicialmente não 

destinadas a essa função, significa “substituição”: uma mesma função pode ser cumprida por diversos 

processos substituíveis entre si. A probabilidade de activar um destes processos equifuncionais em vez 

de um outro varia, quer em função dos indivíduos, quer em função das situações. É porque existe 

pluralidade dos processos de elaboração de resposta susceptíveis de serem evocados numa situação 

(ao contrário da convicção clássica de que cada problema evocará sempre um processo único e 

idêntico em todos os indivíduos) que emergem diferenças entre os indivíduos, posto que não adoptam 

necessariamente o mesmo processo para lidar com uma mesma situação. Mas é também esta 

pluralidade que permite compreender a variabilidade intra-individual, pois determinado indivíduo não 

opta necessariamente pelo mesmo processo, ainda que em situações muito semelhantes (Reuchlin, 

1999/2002; ver também Gilles, 1999). Acresce que conceber um único processo para responder a cada 

situação ou problema acentua as diferenças entre os indivíduos no “grau” com que utilizam 

adequadamente esse processo, ou no “nível” de eficácia que atingem na sua utilização (diferenças 

quantitativas), ao passo que conceber uma pluralidade de processos faz emergir diferenças no “modo” 

como os indivíduos enfrentam uma mesma situação (diferenças qualitativas) o que permite avançar da 

descrição para a compreensão e explicação do comportamento.  

A Teoria da Vicariância admite, então, que cada indivíduo dispõe de uma multiplicidade (um 

repertório) de processos vicariantes para se adaptar (responder eficazmente) a uma determinada 

situação, embora nem todos evocáveis com igual facilidade ou probabilidade. Pode conceber-se então 

uma “hierarquia de evocabilidade” que será diferente de indivíduo para indivíduo, em função da 

constituição genética, da experiência anterior (aprendizagem e treino em situações semelhantes) e da 

interacção complexa destas categorias de factores ao longo do desenvolvimento e em cada situação 

específica. As oportunidades de experiência e aprendizagem passadas em situações semelhantes, por 

                                                
28 Do latim vicarìus,ìi 'o que faz as vezes de outro, substituto, derivado de vix 'vez, sucessão, alternativa' (Instituto António 
Houaiss, 2004).  
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exemplo, poderão ter desenvolvido automatismos num indivíduo, tornando mais facilmente evocáveis 

determinados processos automáticos para lidar com a situação, o que resulta em que esse indivíduo a 

enfrente como familiar; pelo contrário, o isolamento ou falta de oportunidades de aprendizagem em 

situações semelhantes podem para outro indivíduo tornar a situação nova ou mesmo “difícil”, por não 

estarem nele disponíveis, leia-se “facilmente evocáveis”, processos adequados à sua resolução eficaz 

(Reuchlin, 1978a, 1999/2002). 

Mas em cada situação nem todos os processos serão igualmente “eficazes”, em termos de 

“utilidade” e de “custo”: cada processo em cada situação terá maior ou menor probabilidade de 

conduzir ao sucesso ou ao “êxito”; mas, para um mesmo nível de adaptação, diferentes processos 

envolvem custos diferenciados (tempo de elaboração da resposta mais ou menos longo, processo mais 

ou menos automatizado). Pode falar-se então de uma “hierarquia de eficácia” para cada situação 

(Reuchlin, 1999/2002, p.75). Serão mais favorecidos, em termos de produto ou resultado, os indivíduos 

para quem os processos mais facilmente evocáveis são precisamente aqueles que permitem resolver a 

situação de maneira mais eficaz (Reuchlin, 1978a, 1999/2002) ou, dito de outro modo, aqueles em que 

haja maior coincidência entre a sua “hierarquia de evocabilidade” para aquela situação e a respectiva 

“hierarquia de eficácia”. Uma situação será tanto melhor gerida quanto mais as suas características 

sejam próximas das do indivíduo, quanto maior a “congruência” indivíduo/situação (Gilles, 1999, p.246). 

Deste ponto de vista, é responsabilidade da educação formal, desde os níveis de ensino básico aos 

níveis mais avançados, suscitar a evocabilidade dos processos mais eficazes para o confronto com 

problemas e situações específicas e eventualmente automatizar a evocação daqueles que com a maior 

economia de meios permitam obter, com elevada probabilidade, sucesso no confronto com 

determinada classe de situações. Nas palavras de Reuchlin, “um dos objectivos da pedagogia consiste, 

talvez, em libertar o indivíduo da sua espontaneidade” (Reuchlin, 1999/2002, p.66): a aprendizagem de 

uma tarefa por um indivíduo pode ser entendida como a modificação da hierarquia de evocabilidade 

dos processos susceptíveis de serem evocados para a resolução dessa tarefa. 

Uma suposição possível com base neste modelo é a de que quer os mecanismos da selecção 

genética ao longo da filogénese, quer os mecanismos da selecção das condutas ao longo da 

ontogénese, contribuam para tornar mais facilmente evocáveis os processos mais eficazes; mas o facto 

de que as hierarquias de evocabilidade variam entre indivíduos diferentes, resultado de factores 

pessoais e contextuais em interacção, recomenda prudência na formulação desta hipótese. Poderá 

então pensar-se nalguma tendência para a consolidação em cada indivíduo das hierarquias de 

evocabilidade, resultado do reforço de processos que, mesmo não sendo os mais eficazes, podem ter 

conduzido no passado a respostas relativamente adaptativas (Reuchlin, 1978a, 1999/2002). Um 

exemplo particularmente representativo consiste em o indivíduo persistir em adoptar nas suas relações 
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interpessoais ao longo da vida um estilo de vinculação29 que foi funcional na relação primordial que 

estabeleceu com as figuras parentais, mas que não o é necessariamente em todas as relações que 

estabelece com outras figuras significativas. Pode mesmo pensar-se que uma das características de 

um funcionamento mental adaptativo consistirá na flexibilidade da hierarquia de evocabilidade, aquilo 

que Ohlmann (1995, p.86) designa de “rotação do catálogo vicariante” e a que Vasco (2005, p.29) 

chama “flexibilidade heterárquica”, o que é consistente com a observação comum da rigidez de 

funcionamento nos indivíduos menos adaptados ou nos que apresentam algum tipo de perturbação 

psicológica (rigidez da hierarquia de evocabilidade que conduz a que com frequência os processos 

evocados pelo indivíduo não sejam os mais adaptativos em função das situações). Nesta linha de 

pensamento, à semelhança da educação, também a psicoterapia poderá ser encarada como um 

processo que proporciona condições para a modificação da hierarquia de evocabilidade, para 

flexibilizar essa hierarquia tornando-a mais capaz de responder adequadamente (adaptativamente) às 

situações da vida, em particular às situações “difíceis” de vida – “difíceis” em resultado de desarmonia 

entre a hierarquia de evocabilidade e a hierarquia de eficácia para essas situações, de onde resulta 

que o repertório de respostas do indivíduo não lhes dá resposta satisfatória, do ponto de vista objectivo 

e/ou subjectivo. 

Este último ponto – satisfação objectiva/subjectiva – é  particularmente importante e em relação 

a ele a teoria da vicariância não é completamente explícita. A propósito de eficácia, a teoria fala de 

“sucesso” ou de “êxito” na resposta a uma situação: mas esta noção parece remeter implicitamente 

para uma definição nomotética (objectiva), e não tanto para uma noção idiográfica (subjectiva), de 

sucesso. Acrescentar este aspecto é particularmente importante porque localiza a teoria no âmbito de 

visões do mundo diversas: no primeiro caso remete para uma visão do mundo organicista (todo o 

desenvolvimento concorrerá para a adaptação, em sentido lato, e como tal eficaz será qualquer 

resposta que concorra para essa adaptação); acrescentar à dimensão objectiva (à definição 

comportamental de adaptação), a dimensão subjectiva (a definição qualitativa de adaptação) remete 

para uma visão do mundo selectivista. De algum modo, ao dizer que o esquema geral da teoria da 

vicariância poderia ser complexificado pela inclusão de graus de custo e de sucesso de cada resposta 

Reuchlin (1999/2002, p.67) deixa em aberto a possibilidade de passar de uma causalidade teleológica 

a uma causalidade teleonómica, ou de uma visão do mundo organicista para uma visão selectivista: a 

cada momento o indivíduo “escolhe”, “selecciona”, de uma multiplicidade de processos que integram a 

                                                
29 Alude-se aqui aos “estilos de vinculação” baseados em K. Bartholomew, assentes sobre duas dimensões – o modelo do 
self  (positivo / negativo) e o modelo dos outros (positivo / negativo) – cujo cruzamento define quatro estilos: seguro, 
evitante, demitido e ansioso (ver, por exemplo, Bartholomew, K. & Horowitz, L.M. (1991). Attachment styles among young 
adults: A test of a four category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 226-244). 
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sua hierarquia de evocabilidade para aquela tarefa ou problema, aquele ou aqueles que irá utilizar para 

responder à situação. São a propósito particularmente oportunas as palavras de Pepper (1966, p.21): 

o “Quando queremos meios para atingir um fim, queremos os meios porque queremos o 

fim. A nossa intenção de atingir o fim permanece enquanto perseguimos os meios e é 

esta sensação continuada de finalidade que nos mantém na prossecução dos meios. 

Assim a intenção subdivide-se entre finalidade e meios para atingir a finalidade. É 

como consequência desta dinâmica subdividida que alguns actos instrumentais se 

mostram errados e outros correctos. Esta é a base para a selecção inteligente que 

constitui a característica crucial do acto intencional. Acrescente-se a este modo de 

selecção a capacidade de aprendizagem, pela qual um acto incorrecto é abandonado e 

um correcto integrado numa estrutura que pode servir de base em situações futuras do 

mesmo tipo, e encontraremos o mais flexível e eficiente processo selectivo da 

natureza.” 

Sendo o organismo humano dotado de consciência e de intencionalidade, esta última 

dependente de um quadro de referência complexo e fenomenológico, depreende-se que o seu 

comportamento assenta em finalidades adaptativas subjectivas, para lá das meramente definíveis a 

partir do exterior numa perspectiva teleológica. Do ponto de vista do funcionamento psicológico, a 

Teoria da Vicariância remete então claramente para uma visão do mundo selectivista.  

De um ponto de vista estrutural, ela assenta num modelo de tipo “neutralista”. A visão 

selectivista e a noção de vicariância pressupõem diversidade de processos (de “meios”) para lidar com 

uma mesma situação. Esta ideia, desde logo contraditória com a noção de economia subjacente à 

clássica orientação da ciência positivista, encontra uma hipótese explicativa em Ohlmann (1995) que 

transpõe para o comportamento a noção de “neutralismo molecular”30, proposta entre os anos 60 e 80 

por M. Kimura e colaboradores: a taxa de mutação das moléculas neutras (isto é, inconsequentes 

porque nem favoráveis nem desfavoráveis ao organismo) é elevada enquanto a taxa relativa às 

moléculas indispensáveis é praticamente nula ao longo de vários milhões de anos. Este fenómeno é 

ligado por Ohlmann com os mecanismos de “selecção negativa” e de “selecção positiva”, ambos 

presentes em Darwin, embora o segundo bem mais conhecido, ainda que menos intuitivo. A “selecção 

negativa” consiste na eliminação do organismo portador de uma característica desfavorável do ponto 

de vista adaptativo; a “selecção positiva”, no sucesso adaptativo (sobrevivência/ reprodução) do 

organismo que beneficia de características favoráveis susceptíveis de lhe conferir superioridade na 

competição no seio de determinado nicho ecológico. O mecanismo da selecção positiva, embora dê 

conta do fenómeno geral da evolução no tempo, não permite por si só explicar a extrema diversidade 
                                                
30 “Neutral mutation-random drift” (Kimura, M. e colaboradores citados em Ohlmann, 1995). 
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biológica sincrónica que se observa na natureza; mas o mecanismo da selecção negativa abre a 

possibilidade à proliferação, multiplicação, diversificação de características neutras. Enquanto a 

selecção positiva isoladamente tende a eliminá-las, a selecção negativa mantêm-nas: quanto mais uma 

característica é neutra, mais pode sem prejuízo diferenciar-se dentro de uma espécie, posto que todas 

as formas que não a da característica negativa são viáveis (tudo se passa como se as características 

neutras fossem invisíveis para a selecção negativa). Note-se que num outro contexto, essas 

características poderiam não ser neutras; mas naquele determinado contexto resultam numa 

adaptação por “des-selecção”, da qual resulta diversidade e aparente desperdício e redundância. Deste 

modo, o desperdício ou redundância aparente dos processos vicariantes não é mais do que a 

expressão, no plano do funcionamento psicológico, de uma regra abrangente de toda a Biologia 

(Reuchlin, 1999/2002), da qual resulta a diversidade inter-individual como intra-individual do 

comportamento. Esta diversidade não diz respeito à presença ou não de determinado processo em 

cada indivíduo, mas muito simplesmente a ordem pela qual esses processos são evocados; de onde, 

um catálogo vicariante favorece a adaptação à variedade ecológica, ao mesmo tempo que funciona 

como “caixa de velocidades” que permite controlar os constrangimentos decorrentes dessa variedade. 

E dela decorre também uma relativa reversibilidade das diferenças inter-individuais (Gilles, 1999). 

Em contextos de baixa pressão selectiva, em que os constrangimentos são fracos (em “meio 

clemente”), as diferenças têm poucas consequências e assumem por isso uma amplitude máxima, já 

que vários processos funcionam com semelhante eficácia. A população de processos, sendo “des-

seleccionada”, torna inútil e até absurda a utilização simultânea de vários processos, de onde resulta a 

hierarquização do catálogo processual em cada indivíduo. Mas em meio complexo e exigente, 

caracterizado por forte pressão selectiva e constrangimentos importantes, um único processo mais 

eficaz tende a ser seleccionado ao longo do tempo, o que faz emergir uma lei geral. E em situações de 

complexidade extrema será mesmo necessário recorrer à combinação de vários processos, o que não 

sendo igualmente acessível a todos os indivíduos fará emergir uma lei diferencial. Pode assim dizer-se 

que a variância de um grupo é inversamente proporcional à pressão selectiva do contexto (Ohlmann, 

1995; ver também Gilles, 1999). 

O carácter integrativo da Teoria da Vicariância decorre em primeiro lugar do papel que 

desempenha na aproximação entre as perspectivas de investigação generalista e diferencialista, ao 

delimitar as condições que deve preencher qualquer teoria em psicologia para que dê conta 

simultaneamente do universal e do individual: por um lado, deve ser capaz de estabelecer o repertório 

de processos disponíveis e de situações em que esses processos podem dar origem a uma resposta 

adaptativa; por outro lado, deve integrar na sua construção as fontes de variabilidade que podem 

explicar de que modo esse repertório geral se diferencia, em função dos indivíduos e das situações 
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(Gilles, 1999). Mas o carácter integrativo é ainda de um nível mais fundamental se as vicariâncias são 

entendidas como o elo que liga a adaptação individual à adaptação populacional (Ohlmann, 1995). A 

variabilidade inter-individual e a variabilidade intra-individual remetem para duas características 

fundamentais dos organismos vivos: a primeira para a sua diversidade; a segunda para a sua 

adaptação. Esta noção de adaptação assume um sentido diverso ao nível das espécies – adaptação 

por modificação populacional – ou ao nível do indivíduo – adaptação por aprendizagem. A noção de 

vicariância, porque assegura ao mesmo tempo diversidade e estabilidade, constitui um elo entre 

adaptação individual e populacional, posto que toda a “rotação do catálogo vicariante” (ou alteração na 

hierarquia de evocabilidade) terá ao mesmo tempo um impacto no plano individual e no populacional. 

Graças à variabilidade intra-individual, ao amplo repertório de processos disponíveis em cada indivíduo, 

é possível a adaptação da espécie acontecer com um mínimo de perdas de organismos. De facto, 

embora a construção de um tal repertório se explique com base numa teoria neutralista da evolução, a 

“posse” desse repertório não é de todo “neutra”: pelo contrário, a pluralidade de processos confere aos 

indivíduos flexibilidade ao lidar com situações variadas e um potencial adaptativo quase universal. Num 

contexto de nicho ecológico único e competição intensa, o mecanismo de selecção positiva descrito por 

Darwin é particularmente verosímil; mas os contextos complexos, compostos por uma multiplicidade de 

nichos, que constituem as condições habituais de vida do ser humano, favorecem a adaptação à 

variação e à mudança, em duas palavras, a flexibilidade funcional. A diversidade intra-individual terá 

então uma função na adaptação individual equivalente à da diversidade inter-individual na adaptação 

das espécies. 

Nesta perspectiva, as vicariâncias serão salvaguardadas pela enorme vantagem selectiva que 

proporcionam: de acordo com Ohlmann, não existe uma finalidade no processo pelo qual se 

estabelecem e preservam as vicariâncias (não existe qualquer teleologia); ele acontece meramente por 

acaso, contribuindo para conservar o máximo número de indivíduos de uma população. Esta 

formulação aproxima a Teoria da Vicariância dos modelos de sistemas dinâmicos, também conhecidos 

como “modelos do caos” (Gleick, 1987; Lorenz, 1993; VanGeert, 2003a), cuja característica 

fundamental reside em conceber o desenvolvimento como um processo dinâmico, em que pequenos 

inputs se acumulam de maneira não linear através de efeitos de feedback dinâmico. “Esta não 

linearidade fundamental ajuda a entender a emergência e a manutenção das diferenças individuais. À 

medida que os indivíduos exploram e seleccionam soluções funcionais para as tarefas, pequenas 

diferenças na confluência entre o organismo e a tarefa podem repercutir-se em efeitos de cascata, de 

modo que a trajectória do desenvolvimento é canalizada para uma de entre variadíssimas 

possibilidades” (Thelen, 1992 citado em Ceci, Barnett & Kanaya, 2003). Numa linha próxima, as 

perspectivas bioecológicas, como a de Stephen Ceci, antes descrita (cf. pp.107-110), entendem a 
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inteligência como um conjunto multifacetado de capacidades em que cada uma pode tornar-se mais ou 

menos eficiente em consequência dos contextos, físico, social, cultural, histórico, em que “cristalizou”. 

“Um corolário desta perspectiva […] é o de que a generalidade do funcionamento intelectual é mais 

ilusória do que real, é um fenómeno inextrincavelmente ligado aos paradigmas, valores e postulados de 

todos quantos se identificam com um ponto de vista estritamente determinista” (Ceci, 1996, p.8).  Pelo 

contrário, as diferenças individuais observadas no desempenho cognitivo numa determinada situação 

dependem de uma relação dinâmica e não linear que se estabeleceu ao longo do desenvolvimento, e 

se estabelece também no próprio momento do desempenho, entre 1) a eficiência de funcionamento 

dos potenciais cognitivos, 2) a estrutura de conhecimentos relevante para a situação e 3) os factores 

contextuais e motivacionais, que estiveram primeiro ao serviço da cristalização dos potenciais 

cognitivos e que desencadeiam, no momento do desempenho, o funcionamento dos processos e o 

acesso ao conhecimento relevante (Ceci, 1996).  

Esta estreita ligação entre a “orientação e controlo das condutas” (processos conativos) e a 

“aquisição e tratamento da informação” (processos cognitivos) (Reuchlin, 1997; 2001) torna hoje 

indefensável estudar a inteligência em termos de mero processamento cognitivo (enquanto “cognição 

pura”). Os exageros da chamada revolução cognitiva, que terão levado muitos a tomar os processos de 

tratamento mental de informação como único objecto da psicologia, compreendem-se à luz da reacção 

à recusa behaviorista de estudar fenómenos “mentalistas”, não traduzidos em comportamento 

observável. Mas, como assinala Reuchlin (1990, 2001, 1999/2002), esta posição mereceu ela própria 

uma reacção, iniciada a partir de meados da década de 70, que se consubstanciou no reemergir do 

interesse pela intervenção de processos conativos no funcionamento cognitivo e, mais recentemente, 

pelos efeitos recíprocos entre cognição e conação, tomadas como sistemas de relações no quadro de 

modelos estruturais. A personalidade é aqui concebida como “função integradora” (Reuchlin, 

1999/2002, p.230) que confere coerência às condutas de cada indivíduo: o aspecto diferencial emerge 

quando se observa que esta função integradora pode ser assegurada por processos diferentes em 

indivíduos diferentes, o que reposiciona o problema no âmbito da Teoria da Vicariância. Em vários 

domínios – como a motricidade, a percepção ou a inteligência – constata-se o funcionamento de 

mecanismos integradores cuja existência e eficácia é legítimo admitir condicionarem a adaptação, 

posto que permitem uma resposta unitária e coerente a partir da pluralidade de informações e de 

constrangimentos que configuram o meio. A selecção prévia que esta multiplicidade de informações 

requer e o próprio processo de integração que exige podem ser concretizados de diferentes maneiras, 

pelo que se fala de “estratégias vicariantes”, disponíveis em cada sujeito e de entre as quais ele 

efectua uma “escolha”. Revelam-se diferenças individuais relativamente estáveis nas preferências que 

estas escolhas manifestam, as quais podem ser explicadas de duas maneiras: ou invocando uma 
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entidade exterior aos vários domínios, classicamente designada “personalidade”, caracterizada como 

uma estrutura de “traços” cujo perfil único em cada indivíduo influenciaria os mecanismos integradores; 

ou, como prefere Reuchlin (1999/2002, p.242), entendendo a “personalidade” como “uma modalidade 

de funcionamento de diferentes mecanismos integradores ao serviço de [vários] domínios”, o que 

supõe que os mecanismos integradores que intervêm nesses vários domínios apresentam, num 

determinado indivíduo, características funcionais idênticas ou pelo menos isomorfas (características 

que correspondem, afinal, aos “traços” da concepção estrutural). 

Nesta linha de conceptualização, é oportuno retomar a noção de self, agora em articulação 

com os processos vicariantes. A palavra self evoca duas outras, “identidade” e “personalidade”, e 

qualquer delas dependente da memória autobiográfica e da consciência alargada (Damásio, 

1999/2000). O “si autobiográfico é um processo de activação e exibição coordenadas de memórias 

pessoais” que constitui a “chave da consciência alargada” e o “substrato da identidade e da 

pessoalidade” (p.256). A consciência alargada, por sua vez, é “pré-requisito da inteligência” pela 

possibilidade que fornece de exame interno do próprio conhecimento. A opção por um determinado 

rumo de acção, a escolha deste ou daquele processo de resolução de um problema, ou a articulação 

de processos tendo em vista lidar eficazmente com uma situação nova são possíveis apenas graças à 

consciência alargada. Damásio é particularmente expressivo em relação à articulação entre 

consciência e vicariância (p. 44): 

o “[…] as acções não nos levariam muito longe se não fossem orientadas por imagens. 

[…] As imagens permitem-nos escolher entre repertórios de acção anteriormente 

disponíveis e optimizar a execução da acção escolhida. De forma mais ou menos 

deliberada, ou mais ou menos automática, conseguimos rever mentalmente as 

imagens que representam as diferentes opções de acção, os diferentes cenários e os 

diferentes resultados da acção. Podemos seleccionar as acções mais adequadas e 

rejeitar as que o não são. As imagens também nos permitem inventar novas acções 

aplicáveis a novas situações e conceber planos para acções futuras. […] 

Se as acções estão na origem da sobrevivência e se o seu poder está ligado à 

disponibilidade de imagens orientadoras, é bem plausível que um dispositivo capaz de 

maximizar a manipulação efectiva de imagens ao serviço dos interesses de um 

determinado organismo tivesse conferido uma enorme vantagem aos organismos que 

o possuíssem e tivesse provavelmente prevalecido na evolução. A consciência é, 

precisamente, esse dispositivo. […] Esta novidade tornou-se numa vantagem porque a 

sobrevivência num meio ambiente complexo, isto é, a gestão eficiente da regulação da 

vida, depende de um curso de acção correcto que pode ser melhorado através da 
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previsão e planeamento, duas funções que, por seu turno, dependem da manipulação 

de imagens na mente. A consciência permitiu a ligação entre a regulação da vida 

interior e a manipulação das imagens. […] Ao surgir na evolução, a consciência 

anuncia o alvorecer da capacidade de planeamento individual.” 

Contemplar a consciência de si e o self, e entender o comportamento como reflexo de uma 

intencionalidade subjacente à permanente opção entre diversos rumos possíveis de acção – os 

processos vicariantes – corresponde a estudar a inteligência humana no nível de complexidade 

elevado que ela assume enquanto sistema. E pressupõe abandonar uma lógica explicativa linear e 

fragmentada (que isola os fenómenos para melhor os estudar) e optar por uma metateoria relacional. 

 

2.3.4. Uma Metateoria Integradora: Metateoria Relacional 

Procurando reflectir sobre vias de articulação paradigmática, tomou-se primeiro uma proposta 

de programa de investigação, que desde logo sugeriu a pertinência de uma abordagem sistémica, e de 

seguida dois conceitos, self e vicariância, que remetendo embora para níveis de observação e 

explicação diversos, sugerem pistas de conceptualização e investigação integrativa claramente 

articuláveis com o programa de investigação sistémico para o domínio da inteligência humana. Importa 

terminar com uma reflexão sobre o quadro de referência metateórico que poderá legitimar e sustentar 

um tal programa de investigação. 

Tomam-se aqui por referência os trabalhos recentemente publicados por Overton (2006a; 

Overton & Ennis, 2006), já antes aludidos, pelo seu interesse para justificar e fundamentar, de um 

ponto de vista epistemológico, a investigação da inteligência humana. De facto, a reflexão 

epistemológica não tem sido objecto de suficiente atenção, mesmo por parte dos mais destacados 

teóricos do domínio, o que pode conduzir a modelos menos consistentes ou a propostas metodológicas 

menos coerentes. A clarificação e exploração dos fundamentos conceptuais são tradicionalmente 

consideradas tarefa da filosofia, cabendo à psicologia (como a qualquer ciência empírica) estabelecer 

os métodos para verificação de hipótese mais do que analisar o sentido dos conceitos envolvidos nas 

hipóteses. Daí que Overton e colaboradores estejam actualmente envolvidos na reflexão sobre os 

fundamentos epistemológicos e ontológicos da investigação e conceptualização em psicologia, muito 

designadamente em psicologia do desenvolvimento. Precisamente um denominador comum emergente 

das considerações acerca da articulação paradigmática em psicologia da inteligência foi, para além do 

carácter sistémico que terá de assumir qualquer programa de investigação, a orientação 

desenvolvimentista dos seus conceitos e modelos. Oriunda do domínio do desenvolvimento, a proposta 

metateórica de Overton – a metateoria relacional – representa, por isso, um valioso e promissor 

contributo para o enquadramento epistemológico da investigação da inteligência humana. 
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A metateoria relacional (relational metatheory) emerge de uma visão do mundo como série de 

formas activas e em permanente mudança, e substitui as clássicas antinomias – como, por exemplo, 

natura-nurtura – por um holismo fluido e dinâmico que apela para conceitos como auto-organização, 

sistema e síntese de totalidades. Nega, por consequência, que o mundo seja decomponível em formas 

puras, fixas e fundamentais (suporte das antinomias) e recusa ao mesmo tempo conceitos como 

elementarismo, reducionismo e atomismo (que caracterizam a metateoria fragmentada típica das 

ciências clássicas – split metatheory). Poderia pensar-se que a diferença fundamental entre estas duas 

metateorias reside na inclusão da noção de interacção na metateoria relacional, mas tal leitura não é 

exacta: muitos modelos e teorias emergentes no quadro de uma metateoria fragmentada contemplam a 

noção de interacção, mas uma noção “convencional” que ou entende a interacção como 

cooperação/competição entre elementos, ou como contributo quantificável de cada um dos elementos 

da estrutura para uma relação de que participam. Esta forma de conceber a interacção é “aditiva”, 

posto que as formas que interagem são concebidas como independentes e “puras”, razão por que os 

contributos dos elementos em interacção podem ser segregados. O conceito de interacção subjacente 

à metateoria relacional, pelo contrário, comporta noções como “interpenetrabilidade, interdefinição, 

fusão e, numa acepção mais ampla, relações” (Overton, 2006a, p.36). Tomando o exemplo da 

antinomia natura-nurtura, pode reconhecer-se os contornos de uma metateoria fragmentada na 

concepção de que a biologia estabelece os limites, as predisposições, os condicionalismos do 

comportamento enquanto o contexto social ou cultural desencadeia a expressão desses factores (a 

ideia de que o meio funciona como descodificador do potencial genético): o carácter dualista desta 

formulação resulta de não ser reconhecida a inseparabilidade dos próprios elementos que se definem e 

constroem mutuamente, dando origem a mudança permanente na qualidade da totalidade que 

constituem. Ao admitir que o desenvolvimento é produto da interacção entre duas entidades puras e 

relativamente independentes (natura-nurtura) o debate é deslocado para um outro nível de análise 

onde permanece o impasse de tentar determinar, para cada aspecto do comportamento, qual o 

contributo relativo de cada uma das entidades. Ao contrário, a tarefa da metateoria relacional consiste 

em articular o processo através do qual categorias e conceitos aparentemente contraditórios podem 

cooperar e ser indissociáveis sem perder a sua identidade (que se define pela complementaridade); 

pretende demonstrar que esta cooperação (equi-valência) entre categorias não envolve relativismo 

absoluto e pode constituir fundamento válido para a investigação em psicologia.  

Overton (2006a; Overton & Ennis, 2006) descreve quatro princípios orientadores da metateoria 

relacional, o primeiro de natureza geral e os restantes relativos aos processos de análise e síntese 

indispensáveis à pesquisa científica:  
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o HOLISMO: é o princípio organizador amplo que remete para a ideia de que a identidade 

dos objectos e dos acontecimentos se define no contexto relacional ou sistema no qual 

estão inseridos. O todo não é aqui um agregado de elementos mas um sistema 

organizado e com capacidade de auto-organização, sendo que cada parte nunca se 

define a partir das suas “propriedades” mas sempre a partir das “relações” com todas 

as outras partes do todo. Os elementos não se organizam de forma aditiva, linear e 

com ligações de causa-efeito entre si, mas numa complexidade organizada não 

dissociável em componentes. 

o IDENTIDADE DE OPOSTOS: este princípio estabelece que a identidade dos elementos não 

se define a partir de contradições ou contrastes mas enquanto polaridades de uma 

matriz relacional inclusiva em que os pólos se definem reciprocamente, cada pólo 

definindo e sendo definido pelo seu oposto, o que faz depender a sua identidade da 

própria indissociabilidade. Neste “momento” de análise, a lei da contradição é 

suspensa e prevalece a da identidade; as formas puras entram em colapso, as 

categorias precipitam-se em direcção uma à outra e, em consequência, cada categoria 

contém e, de facto é, a sua oposta, o que estabelece uma inclusividade ampla entre 

categorias. Por exemplo, afirmar que um comportamento é biologicamente 

determinado não significa que ele não é socialmente determinado, e afirmar que um 

comportamento é socialmente determinado não significa que ele não é biologicamente 

determinado. “O carácter de qualquer comportamento actual […] é 100% nature 

porque é 100% nurture. Não existiu momento algum na origem deste comportamento 

em que a percentagem tenha sido outra – quer se recue até ao útero materno, até à 

célula, até ao genoma, até ao ADN – nem poderá vir a existir um comportamento no 

futuro que se explique por outras percentagens” (Overton, 2006a, p.33). A identidade 

de opostos como posição metateórica assume que existe interpenetrabilidade entre 

genes e cultura, cultura e indivíduo, corpo e mente, etc. e assenta numa noção de 

dialéctica hegeliana: tal como a tese contém, implícita, a contradição que se diferencia 

em antítese e que conduz à distinção de opostos, em todas as antinomias cada pólo 

contém e define-se pelo seu oposto e o espaço que se gera entre eles constitui o 

fundamento para uma nova integração ou síntese que dá origem a um novo sistema 

dinâmico que subsume o anterior; este representa uma nova tese dando origem a um 

novo ciclo do esquema de diferenciação-integração. Os pólos de qualquer antinomia 

partilham a identidade porque se diferenciam a partir de uma mesma origem. 
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o  OPOSTOS DA IDENTIDADE: o inconveniente da identidade de opostos consiste em 

destruir a estabilidade proporcionada pela identificação de elementos relativamente 

independentes e estáveis, tão propícia à investigação empírica no quadro da 

metateoria fragmentada. Torna-se então necessário, tendo em vista estabelecer uma 

metateoria relacional como fundamento da investigação, o movimento no sentido de 

um segundo “momento” de análise, em que de certo modo “figura” e “fundo” se 

invertem e, ao sobressair os contrastes, se estabelece exclusividade entre os pólos 

que são encarados como complementares. As posições extremas criadas a partir do 

isolamento dos opostos da identidade transformam-se em “pontos de vista”, 

“perspectivas”, nenhuma assumindo carácter absoluto ou fundamental. Retomando o 

exemplo natura-nurtura, mesmo reconhecendo que qualquer comportamento é 100% 

biológico e 100% cultural, adoptar os pontos de vista extremos permite analisar o 

comportamento de uma perspectiva biológica ou de uma perspectiva cultural. Biologia 

e cultura não constituem, então, duas explicações alternativas e contrastantes; 

constituem duas perspectivas sobre o problema em análise que, por remeterem para 

um mesmo sistema, são indispensáveis à sua compreensão como todo complexo. 

Apenas a confluência e interligação de múltiplas linhas de investigação, entendidas 

como diferentes perspectivas e sem que a nenhuma delas seja atribuído carácter 

fundamental ou absoluto, viabiliza a implementação de programas de investigação 

baseados na metateoria relacional. “A unidade que constituem a identidade e o 

desenvolvimento humanos apenas são acessíveis a partir de múltiplas linhas de 

pesquisa interligadas” (Overton & Ennis, 2006, p.149).  

o SÍNTESE DE TOTALIDADES: admitir que as polaridades definem diferentes pontos de vista 

interrelacionados não é suficiente para delimitar a metateoria relacional porque uma 

componente crucial de qualquer totalidade seria omitida: as relações parte-todo. A 

abordagem relacional à fragmentação, que a consideração de perspectivas opostas 

persiste em relevar, consiste em mover-se para o centro do conflito e descobrir um 

novo sistema que coordena os outros dois sistemas – síntese de opostos – sistema 

que constitui, por sua vez, um novo ponto de vista. A questão fundamental no 

“momento” da síntese consiste em identificar qual o sistema que, porque coordena os 

outros dois, representa um novo nível estrutural e funcional emergente do conflito no 

nível anterior. No exemplo que tem vindo a ser tomado – natura-nurtura – o sistema 

coordenador é, em psicologia, o “organismo humano, a pessoa” (Overton & Ennis, 

p.150). Mas é importante reconhecer que o ponto de vista de cada sistema síntese é 
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relativo a outros sistemas, e a outras sínteses, sem que nenhum jamais mereça 

privilégio sobre os restantes. Por exemplo, se a pessoa é o sistema síntese entre 

biologia e cultura, a biologia é o sistema síntese entre pessoa e cultura: uma 

abordagem biológica aos processos psicológicos, que Overton illustra referindo as 

pesquisas conduzidas por Damásio na Universidade de Iowa, terá de investigar as 

condições e factores biológicos da relação estrutura-função, e do comportamento que 

constitui manifestação dessa relação, em contexto; ao contrário de uma óptica 

reducionista, geralmente atribuída à investigação das neurociências, está em causa 

estudar os factores biológicos da relação pessoa-meio. Do mesmo modo, a cultura 

constitui o sistema síntese entre biologia e pessoa, pelo que estudar os factores 

sociais e culturais da relação entre neurobiologia e comportamento constitui uma 

perspectiva síntese destes dois sistemas.  

A metateoria relacional substitui as distâncias e os contrastes que configuram a metateoria 

fragmentada por uma compreensão holística e inclusiva do mundo que promove a interdisciplinaridade 

e diversidade metodológica e recusa o privilégio de um único ponto de vista, de um paradigma ou 

metáfora de investigação e conceptualização. No plano metateórico ela fundamenta a perspectiva 

estrutural em psicologia, legitima a compreensão do desenvolvimento a partir do “esquema 

diferenciação-integração” evocado por Reuchlin (1987) e promove a abordagem sistémica e com ela 

teorias centradas nas noções de holismo, actividade, organização, mudança e não-linearidade. No 

quadro de uma metateoria relacional, o indivíduo é entendido como “sistema activo e auto-organizador 

que se desenvolve pela co-acção ou transacção entre partes particulares – inicialmente genes-meio – 

de forma geralmente não linear. O carácter não linear deste crescimento significa que à medida que o 

sistema se transforma, novas características e novos níveis de funcionamento emergem, e estes não 

podem ser reduzidos a (isto é, completamente explicados por) características dos níveis anteriores. 

Deste modo, o sistema genética-meio transforma-se através da acção no sistema célula-meio, e este 

no sistema órgão-meio e, em última análise, no sistema pessoa-meio. Mas as transformações no 

sistema pessoa-meio implicam também mudanças nos subsistemas cognitivo, afectivo e motivacional” 

(Overton, 2006a, p.39). 

Ao longo de décadas, o comportamento humano foi encarado a partir de dois pontos de vista, 

cuja separação se justifica pela hegemonia da metateoria fragmentada: o comportamental/analítico 

(fundamentado por uma visão do mundo mecanicista, nos seus primórdios, e contextualista, mais 

tarde) (Overton & Ennis, 2006, p.144) e o cognitivo/desenvolvimentista (fundamentado numa visão do 

mundo organicista). Um excelente exemplo de aplicação da metateoria relacional consiste em repensar 

essas duas abordagens, bem representativas de uma ciência clivada, como polaridades indissociáveis 
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e complementares. Ambas as abordagens representam teorias do “acto”, isto é, tomam a acção do 

indivíduo em contexto como principal agente de mudança e de desenvolvimento: no primeiro caso, o 

foco é colocado no modo como o meio “selecciona” o comportamento do indivíduo; no segundo, o foco 

incide na forma como os actos intencionais do indivíduo “seleccionam” o meio e conduzem à 

progressiva transformação da organização mental, por um lado, e à progressiva mudança no próprio 

meio. O conhecimento dos aspectos do meio que constituem propósitos para os actos intencionais do 

indivíduo e o conhecimento dos aspectos do indivíduo que geram actos intencionais são, assim, 

complementares e inseparáveis. A metateoria relacional abre caminho à integração dessas duas 

perspectivas teóricas e, num nível mais amplo, à integração das visões do mundo contextualista e 

organicista. E ao tomar o acto intencional como sistema síntese dos factores individuais e contextuais 

do desenvolvimento, esta integração, ainda que tal não seja explicitamente afirmado por Overton, 

parece tomar por referência uma visão do mundo selectivista. 


