
  CAPÍTULO 1 

Inteligência Humana: do Conceito ao Construto 

1.1. ACEPÇÕES, DEFINIÇÕES E CONCEPÇÕES DE INTELIGÊNCIA 
 

  

1.1.1. Contornos da Inteligência Humana 

A delimitação da “inteligência humana” enquanto objecto de investigação assume desde logo 

dois pressupostos: o da existência de um conceito de “inteligência não humana” e o do 

reconhecimento do “carácter único” da inteligência humana, no quadro da enorme diversidade 

biológica. 

É sabido que a palavra “inteligência” se aplica muito para lá da descrição do potencial 

cognitivo humano, e muitas vezes tomando-o por metáfora: por exemplo, sobre a mesa de trabalho, e 

como acessório imprescindível do computador, disponho de um IntelliMouse; o que o torna inteligente, 

de acordo com o respectivo manual, é a “possibilidade de atribuir funcionalidades ao dispositivo-

indicador” e o “poder de adaptar o dispositivo-indicador às necessidades do utilizador”. Em duas 

palavras: funcionalidade e adaptabilidade. Muitas utilizações da palavra “inteligência”, ou do adjectivo 

“inteligente”, na linguagem comum, e em particular na qualificação de objectos inanimados, remetem 

para esta noção de funcionalidade decorrente da adequação às exigências externas: a “inteligência” 
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definindo-se pela flexibilidade na resposta adaptativa às circunstâncias, ou seja, pela eficácia da 

relação funcional do objecto num contexto.  

A “inteligência artificial”, que o dicionário Houaiss da língua portuguesa (Inst. António Houaiss, 

2004) define como “ramo da informática que visa dotar os computadores da capacidade de simular 

certos aspectos da inteligência humana”, constitui talvez o exemplo mais expressivo da inteligência 

enquanto metáfora do humano aplicada ao mundo inanimado. E dela decorre o segundo pressuposto 

enunciado, o de que a inteligência humana se distingue das demais formas de inteligência – na supra 

citada definição, pelas capacidades de “aprender com a experiência, inferir a partir de dados 

incompletos, tomar decisões em condições de incerteza e compreender a linguagem falada”.  

Esta como outras acepções do termo “inteligência humana” fundamenta-se numa de entre 

múltiplas concepções implícitas da inteligência, as quais se ligam inevitavelmente ao contexto cultural 

e aos valores dominantes numa sociedade e num momento histórico particular. Comprovam-no 

diversos estudos (para uma revisão ver Sternberg, 2004b; Sternberg & Grigorenko, 2004b) que 

identificam as teorias implícitas da inteligência entre pessoas comuns ou leigos, em diversas culturas: 

por exemplo, Sternberg, Conway, Ketron e Bernstein (1981; ver também Sternberg, 1985a, 2006a) nos 

EUA, identificaram três factores básicos nas teorias implícitas da inteligência, a capacidade prática de 

resolução de problemas, a aptidão verbal e as competências sociais; e, num outro estudo também nos 

EUA, Sternberg (1985c) verificou que o indivíduo “inteligente” é percebido como capaz de resolver 

bem problemas, de raciocinar com clareza, de pensar logicamente, de utilizar um vasto vocabulário e 

dominar um largo espectro de informação mas também como capaz de balancear informação, de se 

orientar para objectivos e metas pessoais e de mostrar eficácia na resolução de situações da vida 

prática, por oposição a contextos estritamente académicos; Yang e Sternberg (1997), na China, para 

lá de um “factor cognitivo básico”, encontraram outros factores, entre os quais a competência 

interpessoal, a competência intrapessoal, a assertividade intelectual e a discrição intelectual 

(intellectual self-effacement); Grigorenko, Geissler e colaboradores (2001), no Quénia, identificaram 

quatro termos associadas ao conceito de inteligência, rieko, luoro, winjo e paro, que significam, 

respectivamente, conhecimento/competência, respeito, capacidade de resolução de problemas e 

iniciativa; Dasen, (1984 citado em Sternberg, 2000b), no Zimbabué, assinala o sentido da palavra 

ngware, ou inteligência, que corresponde à noção de prudência, sobretudo nas relações interpessoais. 

Numa síntese sobre teorias implícitas da inteligência humana, enfim, Sternberg (2000b; Sternberg & 

Grigorenko, 2004b) assinala o contraste entre as concepções ocidentais e orientais, as primeiras 

sobrevalorizando a velocidade de desempenho, o pensamento lógico e abstracto, a indução e as 

competências académicas e verbais e as segundas acentuando o grau de alerta mental, a 

profundidade do pensamento e do conhecimento, o esforço mental, e qualidades como a 
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benevolência, a humildade ou a determinação. E sublinha ainda que mesmo numa única comunidade 

se observa diversidade de concepções de inteligência entre diferentes grupos étnicos (Okagaki & 

Sternberg, 1993) – inteligência como competência social para os latinos mas como competência 

cognitiva para os asiáticos e anglófonos – e entre diferentes grupos etários (Berg & Sternberg, 1985, 

1992) – com as pessoas mais velhas a valorizarem as competências práticas do quotidiano mais do 

que as mais novas e a atribuírem menor importância à distinção entre conhecimento adquirido e 

capacidade de raciocínio lógico/abstracto.  

 A comparação de grupos provenientes de diversas áreas de especialidade, como professores 

de arte, de gestão, de filosofia e de física (Sternberg, 1985c), mostrou também que as teorias 

implícitas da inteligência diferem em função do contexto: os primeiros acentuam o conhecimento, e a 

capacidade de o utilizar para pesar alternativas e identificar analogias; os segundos, a capacidade de 

raciocínio lógico e de concentração nos aspectos essenciais de um problema; os terceiros, dão 

enorme relevo à capacidade de raciocínio lógico e de crítica, de compreensão de argumentos 

complexos, de descoberta de erros subtis e de contra-argumentação; e, finalmente, os últimos 

enfatizam a precisão do pensamento matemático, a capacidade de estabelecer relações entre 

fenómenos observados e leis da física e a perspicácia na compreensão das leis da natureza. Embora 

haja algum acordo genérico quanto à utilização da palavra “inteligência”, entre diferentes grupos 

sociais e em diferentes culturas, uma análise mais minuciosa das teorias implícitas revela, assim, que 

os atributos cognitivos, sociais e comportamentais associados à inteligência são, pelo menos em 

parte, decorrentes do seu valor adaptativo num determinado contexto (Sternberg & Kaufman, 1998). 

Também enquanto objecto de reflexão filosófica, o conceito de inteligência manteve ao longo 

da história da humanidade uma estreita ligação com os contextos, sociais, políticos e ideológicos, 

assumindo em geral uma natureza consistente com os valores dominantes e com as qualidades 

humanas enaltecidas pela sociedade em cada época (Gardner, 1999; Richardson, 1991; ver Afonso, 

2005b). Por exemplo, a noção de inteligência que transparece na República de Platão (428-347 a.C.) – 

onde a estrutura do Estado Ideal deve reflectir os atributos intelectuais inatos dos seus cidadãos – tem 

como contexto o clima de reacção política a um longo período liberal que culminara numa série de 

derrotas militares, reacção que se consubstanciou na implantação de um novo regime, autoritário e de 

rígida estratificação social, ao qual Platão dava o maior apoio. Do mesmo modo, nos escritos da Idade 

Média, em geral da autoria de membros do clero, encontramos uma noção de inteligência que remete 

para a organização social e os valores dominantes da era feudal – saber o seu lugar e ser obediente 

em relação à autoridade instituída – surgindo mesmo, em Santo Agostinho (354-430 a.C.), uma 

acepção desfavorável atribuída à inteligência, por poder afastar dos desígnios divinos e do seio da 

Igreja (Sternberg, 1990). Na Idade Moderna, vamos encontrar o acento colocado na ideia da igualdade, 
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por exemplo, em R. Descartes (1596-1650) – o “bom senso”, ou poder de formar bons juízos e de 

distinguir entre o verdadeiro e o falso, é visto como igualmente distribuído na humanidade, sendo que o 

importante não são os “poderes mentais” mas a maneira como eles são aplicados na prática.  

Até ao século XIX, no quadro do domínio da escola filosófica empirista e associassionista, à 

inteligência é atribuído o carácter de associação de ideias simples provenientes da experiência, e as 

diferenças que se observam na inteligência, como noutras faculdades humanas, são decorrentes do 

exercício ou da prática – assinalem-se, a título de exemplo, as palavras de John Locke (1632-1704) 

“muitas excelências, que são encaradas como dons naturais, quando examinadas de perto mais não 

são do que o produto do exercício” (Locke, 1690 citado em Richardson, 1991, p.7) ou as de H. Spencer 

(1820-1903), ao formular a sua “lei da inteligência”: o sucesso na adaptação ocorre quando dois ou 

mais objectos ou acontecimentos associados na natureza são também associados na sua 

representação mental (quando “a persistência das conexões entre dois estados de consciência é 

proporcional à persistência das conexões entre os fenómenos a que correspondem” - Richardson, 

1991, p.8). Em Spencer, considerado um dos últimos associassionistas, emergem já duas novas ideias 

ligadas à inteligência, qualquer delas ilustrativa do clima intelectual emergente de reacção às ideias 

empiristas: a da ligação entre inteligência e adaptação e a da transmissão hereditária das 

“peculiaridades mentais produzidas por hábito” (Richardson, 1991, p.8). Adaptação e transmissão 

hereditária são, por sua vez, noções nucleares na Teoria da Evolução das Espécies de Charles Darwin 

que veio a marcar de forma indelével o conceito de inteligência na transição do século XIX para o XX.  

As ligações que se esboçam entre inteligência, adaptação e hereditariedade, nas obras de 

importância seminal publicadas por Darwin1 - em 1859, The Origin of Species by Means of Natural 

Selection, e em 1871, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex – assentam na observação 

de um fenómeno que pela sua generalidade se impôs a Darwin, desde cedo, como universal: o da 

diversidade inter-espécies e intra-espécies (Darwin, 1859). É a diversidade intra-espécies, em si 

própria, que determina potenciais diferenciados de adaptação, em última análise constituindo condição 

sine qua non da evolução e da diversificação das espécies: o mecanismo da Selecção Natural 

(“princípio pelo qual cada ligeira variação, desde que útil, é preservada” – Darwin, 1859, p.61) não 

poderá operar a menos que nos indivíduos de uma espécie ocorram modificações, ainda que ligeiras, 

favoráveis na adaptação às condições de vida e que aumentam as possibilidades de sobrevivência e, 

consequentemente, de produção de descendência. Invertendo o argumento de Darwin, uma espécie 

em que não fossem observadas diferenças morfológicas, fisiológicas, funcionais entre os seus 

membros seria extremamente vulnerável às modificações, mesmo aparentemente insignificantes, nas 

                                                
1 Remete-se para a obra de Charles Darwin, pelo seu impacto e projecção, embora sem deixar de prestar tributo aos 
trabalhos independentes mas paralelos que pela mesma época foram desenvolvidos por Alfred R. Wallace (1823-1913). 
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condições do meio e jamais poderia evoluir, ou sequer sobreviver enquanto espécie. A Teoria da 

Evolução coloca assim cada indivíduo no seio de um sistema complexo de relações, entre organismos, 

e entre estes e as condições externas, sendo que quer os organismos, quer as condições externas 

estão sujeitos a permanente variação e mútua influência; decorre daqui que a “flexibilidade” seja 

entendida por Darwin (1859, p.141) como a qualidade adaptativa que entra em jogo perante mudanças 

significativas nas condições de vida.  

A transposição da Teoria da Evolução das Espécies do nível da constituição física, morfologia 

e fisiologia, para o nível do comportamento esboça-se na abordagem que Darwin faz dos “instintos” e 

do seu valor adaptativo, primeiro na obra de 1859, onde dedica a este assunto todo um capítulo, e 

depois, de forma mais incisiva e tentando uma transposição da teoria para a espécie humana, na obra 

de 1871, The Descent of Man. “Os instintos são tão importantes quanto a estrutura corporal para o 

bem-estar de cada espécie, nas suas condições presentes de vida. Perante uma mudança nas 

condições de vida, é pelo menos possível que ligeiras diferenças no instinto possam ser vantajosas 

para uma espécie; […] não vejo qualquer dificuldade em que a Selecção Natural preserve e 

continuamente acumule as variações nos instintos, na medida da sua utilidade. Acredito que foi assim 

que a maioria dos mais complexos e maravilhosos instintos se originaram” (Darwin, 1859, p.208). 

No terceiro capítulo da obra de 1871 – intitulado Comparison of Mental Powers of Man and the 

Lower Animals – Darwin estabelece uma continuidade entre o comportamento animal e o 

comportamento humano, demonstrando o paralelismo entre as manifestações comportamentais 

humanas e as de diversas espécies animais, e sugere que muitos dos “poderes mentais” humanos 

podem ser compreendidos no quadro da Teoria da Evolução das Espécies. As emoções e as 

“faculdades intelectuais” – imitação, atenção, memória, imaginação, raciocínio, aprendizagem, 

utilização de ferramentas, abstracção, formação de conceitos, consciência de si, individualidade e 

identidade, linguagem, sentido do belo, fé e religião – são analisadas do ponto de vista das suas raízes 

evolucionistas: assinala que os indivíduos de cada espécie diferem entre si de forma acentuada quanto 

às “faculdades mentais” e que, porque o ser humano possui os mesmos órgãos dos sentidos que 

outras espécies animais, estará predisposto para o mesmo tipo de “intuições”; mas reconhece também 

que o comportamento humano é menos dependente do instinto do que o de outras espécies, mesmo 

as mais próximas de si na escala animal, pelo que os “poderes da mente” complexos, como a 

inteligência, poderão ter evoluído pela intervenção da Selecção Natural sobre pequenas variações nas 

acções instintivas mais simples. Admite, além disso, que à medida que os “poderes da mente” se foram 

diferenciando e desenvolvendo, se terão estabelecido conexões nervosas entre as diversas partes do 

cérebro, de modo que cada uma delas tendeu a deixar de funcionar apenas para responder a 

“sensações e associações” particulares de acordo com um padrão herdado ou instintivo, ou seja, foi 
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progressivamente aumentando a flexibilidade de resposta2. Ao colocar o Homem na escala animal e 

admitir explicitamente a partilha de ancestrais com outras espécies, Darwin reconhece à inteligência 

humana características que, não constituindo mais do que uma extensão das que se encontram 

noutras espécies, lhe são únicas, funcionalmente significativas e, por consequência, de valor 

adaptativo.  

 Apesar do inevitável antropocentrismo subjacente à comparação da inteligência entre as 

espécies, e em particular entre a espécie humana e o restante mundo animal (Byrne, 2002), esse tipo 

de análise, objecto de um domínio recente designado Psicologia Evolucionista, mostra-se de enorme 

pertinência (Scarr, 1986), quer na compreensão das origens e evolução da inteligência humana 

(porque “as mentes não deixam fósseis” – Grossman & Kaufman, 2002, p.21), quer na identificação das 

particularidades que distinguem a inteligência humana e que permitem, em última análise, delimitá-la 

como objecto de estudo. Ao tomar a ordem dos Primatas e estabelecer comparações entre as 

competências humanas e as de outras famílias dessa ordem, desde as mais afastadas, como os 

lémures, às mais próximas, como os antropóides (chimpanzés, gorilas, bonobos), é possível discernir 

algumas linhas de evolução filogenética da inteligência humana (Preuss, 2004; Scarr, 1986). 

Entre os primatas superiores em geral, e em especial na espécie humana, observa-se uma 

especialização na capacidade de aprendizagem rápida, sobretudo em situações de carácter social, a 

qual tem como correlato o maior volume do cérebro relativamente à massa corporal, em comparação 

com outros mamíferos, a maior expansão do neocórtex (Byrne, 2002). A superior capacidade de 

aprendizagem no topo da escala animal, que lembra o conceito de Darwin (1859, 1871) de progressiva 

flexibilização mental à medida que o comportamento deixa de depender do “instinto” para se basear em 

“hábitos”, assume na espécie humana uma tal importância que a torna, comparativamente a outras 

espécies, impreparada para a vida autónoma no momento do nascimento. Esta impreparação é 

paradoxalmente determinante para a sua flexibilidade funcional e constitui “marca distintiva da 

modificabilidade – […] da imensa capacidade de aprendizagem através da interacção com o meio físico 

/ social / cultural” (Miranda, 2005, p. 335).  

De um ponto de vista evolucionista, a pressão gregária e o aumento da complexidade das 

interacções sociais no seio de grupos de longa duração são considerados factores desencadeantes da 

expansão do neocórtex, não só tendo em vista a memorização das relações e das idiossincrasias 
                                                
2 A ideia de uma hierarquia estrutural do cérebro, proposta pela primeira vez pelo neurologista John Hughlings Jackson 
(1835-1911), mantém actualidade: à medida que se toma níveis de organização progressivamente mais elevados – espinal, 
tronco cerebral, límbico, cortical – observa-se uma expansão na gama e na complexidade relacional das variáveis 
contextuais processadas e na flexibilidade das respostas discriminativas e adaptativas. Os níveis de processamento mais 
baixos podem ser suficientes para responder em determinadas circunstâncias, com vantagem pela rapidez e simplicidade 
de processamento que envolvem; mas os níveis elevados (por exemplo, que envolvem a capacidade de representação 
simbólica), ainda que mais lentos, actuam quando há que minimizar os custos da intervenção dos processos de nível 
inferior, automatizados mas menos adaptativos, porque menos flexíveis (Cacioppo & Berntson, 2004). 
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individuais, em grupos muito numerosos, como também possibilitando o rápido desenvolvimento de 

tácticas manipulativas que assegurem a maximização dos ganhos individuais dentro do grupo (Byrne, 

2002). Numerosos autores admitem que, dada a natureza social da nossa espécie e as pressões 

contraditórias no sentido da cooperação e da competição intra-espécie, a inteligência humana terá 

evoluído primariamente para permitir a cada indivíduo lidar eficazmente com os seus pares, (Bjorklund 

& Kipp, 2002). Perante a crescente complexidade dos grupos de hominídios, os indivíduos que melhor 

podiam compreender o seu mundo social estariam em posição vantajosa para beneficiar dos recursos 

disponíveis, para encontrar parceiros sexuais e para passar essas características à sua descendência. 

Nesta perspectiva, o desenvolvimento da linguagem terá servido em parte o propósito social de 

recolher mais rapidamente informação sobre os outros membros do grupo do que através da simples 

observação; e a necessidade de cooperação terá implicado o desenvolvimento da capacidade de 

inibição de pensamentos e comportamentos em função dos contextos (por exemplo, o controlo das 

respostas agressivas ou sexuais em contextos sociais específicos). Bjorklund e Kipp (2002) vão mesmo 

mais longe e afirmam que “a inteligência social é a mais primitiva aptidão intelectual humana e o 

raciocínio analítico, a aptidão espacial e outras formas de cognição ‘pura’ evoluíram a partir de 

competências desenvolvidas para lidar com problemas de carácter social” (p.31). Esta afirmação 

encontra algum fundamento na correlação observada entre a proporção do neocórtex em relação ao 

cérebro e a dimensão média do grupo, tomada como indicador da complexidade da tarefa de 

aprendizagem social (sendo que não se encontra correlação entre essa proporção e outros indicadores 

da complexidade do meio ambiente) (Byrne, 2002).  

A experiência consciente dos seus próprios comportamentos, pensamentos e emoções – o 

“sentimento de si” (Damásio, 1999/2000) – poderá ter sido, por seu lado, vantajosa ao colocar os 

indivíduos em posição favorável à interpretação e predição dos comportamentos e sentimentos dos 

outros membros do grupo, ao desenvolvimento de uma “teoria da mente”3 e, consequentemente, à 

dissimulação dos seus próprios sentimentos e intenções, quando isso seja favorável ao indivíduo nas 

trocas sociais. Para Damásio (1999/2000) a consciência é indispensável à sobrevivência ao centrar o 

conhecimento na vida de um organismo individual e orientar todo o aparelho do comportamento e da 

cognição para a auto-preservação e, eventualmente, para a cooperação com o outro.  

                                                
3 O conceito de “teoria da mente”, indispensável à harmonia da vivência social, significa o reconhecimento de que o outro 
possui uma mente e age de acordo com os seus desejos, crenças e intenções. A capacidade de ler a linguagem não-verbal 
do outro, de identificar as emoções a partir da sua expressão facial, de antecipar o seu comportamento, a cooperação e a 
empatia têm em larga medida subjacente uma “teoria da mente” (Macrae, Heatherton,& Kelley, 2004). A ausência de uma 
“teoria da mente”, embora não acompanhada de perturbação do desenvolvimento da linguagem e de outras funções 
cognitivas, pode levar a que os outros sejam encarados como meros objectos (“cegueira mental”), o que se admite hoje ser 
parte da génese do autismo (Baron-Cohen, 1995 citado em Bjorklund & Kipp, 2002). 
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Paralelamente a esta evolução, é conhecido o aumento gradual, ao longo de milhões de anos, 

da capacidade craniana e, presumivelmente, da dimensão do cérebro dos hominídios, em proporção ao 

volume corporal, o chamado “coeficiente de encefalização”. Quando comparados com os outros 

mamíferos, os primatas apresentam em geral os maiores coeficientes de encefalização, mas este 

coeficiente atinge valores extremos na espécie humana. Desde que esta espécie partilhou um ancestral 

comum com os actuais antropóides africanos, há 5 a 8 milhões de anos, o cérebro humano triplicou de 

volume; hoje, apesar de o volume corporal de alguns antropóides ultrapassar em muito o do ser 

humano, os seus cérebros pesam cerca de 350-500g, enquanto o cérebro humano pesa em média 

1300g (Preuss, 2004). Essa poderá ser uma explicação para que à nascença o ser humano seja mais 

dependente dos progenitores do que outras espécies, uma vez que, por razões obstétricas (Bradshaw, 

2002) e de complexidade funcional, o cérebro humano apenas termina o seu crescimento e atinge o 

seu completo desenvolvimento muito para lá do nascimento, no início da idade adulta (Kagan & Baird, 

2004). Mais importante do que o coeficiente de encefalização é, contudo, a reorganização progressiva 

do cérebro: quando se compara o cérebro humano com o dos seus parentes mais próximos, não se 

observam novas estruturas; o que difere, para além do coeficiente de encefalização, é a extensão do 

neocórtex – das áreas associativas de ordem superior (Preuss, 2004) – e em particular dos lobos pré-

frontais e das estruturas do sistema límbico que a eles se ligam estreitamente (Bjorklund & Kipp, 2002). 

De facto, a expansão cerebral ao longo da evolução filogenética envolveu principalmente o 

alargamento das áreas corticais superiores, incluindo o córtex pré-frontal que ocupa a maior proporção 

dos lobos frontais na espécie humana4; o córtex pré-frontal é também a área que regista o mais 

significativo desenvolvimento, em termos de conectividade ao resto do cérebro, ao longo dos primeiros 

12 anos de vida, e a última a atingir completa maturidade, em termos de evolução ontogenética, 

apenas no início da idade adulta (Kagan & Baird, 2004). Pode supor-se, consequentemente, que do 

neocórtex em geral, e do córtex pré-frontal em particular, dependem os processos mentais mais 

eminentemente “humanos”, aqueles que delimitam a “inteligência humana”, no quadro da diversidade 

das espécies e, em particular, por contraste com os primatas mais próximos. 

Ainda que a perspectiva de estrita localização cerebral, equivalente à proposta pela frenologia 

de Gall (1758-1828), esteja hoje ultrapassada, é reconhecida pelas neurociências a especialização 

regional de diferentes funções mentais, a par do processamento distribuído, decorrente das conexões 

entre diversas áreas funcionais do cérebro; assim, é consensual que no córtex cerebral estão 

                                                
4 O córtex cerebral é constituído por aproximadamente 30 mil milhões de neurónios, interligados por cerca de 100 mil 
quilómetros de axónios. Os lobos frontal e temporal constituem respectivamente 32% e 23% do córtex cerebral, o que reduz 
a um estatuto de minoria os córtices sensorio-motores que dominam os cérebros dos mamíferos inferiores (Cacioppo & 
Berntson, 2004). Mais, o córtex pré-frontal, que ocupa quase um terço da superfície total do córtex na espécie humana, 
representa apenas cerca de um décimo do córtex do gorila (Kagan & Baird, 2004). 
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centradas as funções cognitivas mais complexas (Kandel, 2000a) e que dele emanam projecções 

neuronais a outras estruturas cerebrais de nível inferior, mais numerosas no cérebro humano do que no 

dos antropóides (Preuss, 2004). O córtex pré-frontal, tomado assim como a estrutura filogeneticamente 

mais evoluída do sistema nervoso humano, é considerado responsável por funções que alguns 

entendem como distintivas da espécie: Kagan e Baird (2004, p.100) identificam oito: 1) memória de 

trabalho ampliada; 2) capacidade de manter a representação mental de um objectivo apesar da 

presença de estímulos distractores (capacidade de inibição de pensamentos e respostas irrelevantes 

para o objectivo); 3) capacidade de evocação da representação de acontecimentos do passado 

distante, incluindo as respectivas propriedades temporais, espaciais e emocionais (memória episódica); 

4) capacidade de gerar representações de acontecimentos que podem vir a ocorrer num futuro 

distante; 5) consciência dos seus próprios sentimentos, pensamentos e características pessoais 

(sentimento de si); 6) conceito de “acto proibido”, compreensão das categorias semânticas de “bom” e 

“mau” e sentimento de vergonha ou ansiedade associados à violação de regras; 7) procura de 

experiências novas que podem ser compreendidas ou confrontadas eficazmente; 8) capacidade de 

criar relações de semelhança e de diferença entre diversas classes de representações.  

Ao lobo pré-frontal é atribuído o controlo executivo tendo em vista assegurar o eficiente 

processamento de informação (filtrar informação irrelevante, dirigir e manter a atenção concentrada nas 

representações relevantes), a síntese de informação cognitiva e emocional, a monitorização do 

comportamento próprio e dos estados mentais dos outros, da identidade pessoal e da percepção dos 

outros, e o controlo do comportamento social em função das circunstâncias (Beer, Shimamura & 

Knight, 2004); a ele são atribuídas funções como o pensamento criativo, o planeamento de acções 

futuras, a tomada de decisão, a expressão artística, aspectos do comportamento emocional e social, a 

memória de trabalho, a “teoria da mente”, o controlo da linguagem e das funções motoras (Bradshaw, 

2002, p.62) e o controlo do comportamento através da inibição dos impulsos (controlo das respostas 

automáticas – motoras, agressivas ou sexuais – imprescindível ao equilíbrio entre cooperação e 

competição na vivência em sociedade) (Bjorklund & Kipp, 2002). Em suma, do córtex pré-frontal 

parecem depender na essência o controlo adaptativo da cognição e a regulação do comportamento 

social (Beer, Shimamura & Knight, 2004). 

As competências atribuídas ao córtex pré-frontal não são tidas como decorrentes do seu 

funcionamento como “órgão” independente mas, pelo contrário, da sua estreita conexão a outras partes 

do cérebro e da coerência funcional (coordenação e integração na intervenção dessas diversas regiões 

cerebrais) (Kagan & Baird, 2004). Damásio (1994/1995) identifica relações significativas entre o córtex 

pré-frontal e outros níveis de funcionamento neuronal – córtices somato-sensoriais (responsáveis pela 

representação dos estados do corpo, passados e presentes), diversos sectores bio-reguladores do 
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cérebro humano, como os núcleos neuro-transmissores do tronco cerebral, a amígdala, o cíngulo 

anterior e o hipotálamo, e todas as vias de resposta motora e química do cérebro, como os córtices 

pré-motores que por sua vez controlam diversas áreas motoras, primárias e secundárias – e sublinha 

muito em especial a ligação entre pensamento racional e emoção, propondo que “os sistemas de que 

as emoções e os sentimentos dependem de forma crítica incluem não só o sistema límbico, uma ideia 

tradicional, mas também alguns dos córtices pré-frontais do cérebro e, de forma mais importante, os 

sectores cerebrais que recebem e integram os sinais enviados pelo corpo” (p. 16). De facto, o estudo 

de lesões cerebrais parece confirmar a existência de um conjunto de sistemas, que inclui em larga 

medida os córtices pré-frontais, dedicados ao processo de pensamento orientado para um fim, ou 

raciocínio, e à selecção de uma resposta, ou tomada de decisão, com ênfase particular nos domínios 

pessoal e social – sendo que esse mesmo conjunto de sistemas está também envolvido no 

processamento das emoções e em parte do processamento dos sinais do corpo (Damásio, 1994/1995). 

Consequentemente, Damásio sugere que o raciocínio e a tomada de decisão, geralmente tidos como 

processos racionais apenas decorrentes do funcionamento de estruturas cerebrais de nível elevado, 

podem depender da intervenção “de vários sistemas cerebrais que funcionam de forma concertada ao 

longo de vários níveis de organização neuronal […], desde os córtices pré-frontais até ao hipotálamo e 

ao tronco cerebral” (p. 15).  

Em suma, ao nível neuropsicológico, não só se identificam competências que podem ser 

tomadas como caracteristicamente humanas, ligadas ao funcionamento de áreas corticais de evolução 

filogenética recente, de maturidade ontogenética tardia e de inegável valor adaptativo, como também 

se verifica uma estreita ligação entre essas competências “cognitivas” e níveis inferiores ou mais 

primitivos de processamento, como o processamento das emoções – nesta acepção, a inteligência 

depende do funcionamento de um cérebro entendido como um “sistema de sistemas” (Damásio, 

1999/2000, p.376). Mas mais ainda: é também reconhecido pelas modernas neurociências o papel 

decisivo do meio envolvente, muito em particular do meio social no caso da espécie humana, pela 

pressão adaptativa e pelo poder na modelagem do próprio sistema nervoso, ao longo da filogénese, 

como da ontogénese5 humanas.  

Emerge, assim, um conceito de inteligência que remete para uma multiplicidade de níveis de 

organização, desde o biológico (genético, bioquímico, fisiológico, neurológico) ao contextual (história 

pessoal, meio físico, meio social, meio cultural), e para uma visão sistémica e integrada da inteligência 

                                                
5 O meio, entendido como “descodificador” do genoma (K. Lorenz, 1973 citado em Miranda, 2000a) ou como “escultor” do 
genoma (Lewontin, 2000 citado em Cacioppo & Berntson, 2004, p.978), determina, à escala filogenética, a modelação do 
sistema nervoso, no sentido da adaptação e da evolução da espécie (Cacioppo & Berntson, 2004), e, à escala ontogenética, 
o desenvolvimento do sistema nervoso pela modificação, através da experiência, das conexões sinápticas e dos padrões 
neuronais subjacentes ao comportamento (Kandel, 2000b) e, num nível mais fundamental ainda, da própria acção dos 
genes (“natura via nurtura”, Ridley, 2004). 
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humana. Mas emerge também, no quadro das modernas neurociências, a marca distintiva da influência 

de Charles Darwin na compreensão da inteligência humana, mesmo após cerca de 150 anos, o que 

testemunha o extraordinário valor heurístico da teoria.  

O conceito de “adaptação”, central na teoria de Darwin, sistémico por definição, coloca em jogo 

a relação complexa entre a flexibilidade constitucional do organismo, ou da espécie, e a modificação 

contínua das suas condições de vida; mas este conceito apenas assume um carácter sistémico se 

“adaptação” for entendida como “processo” e não como “produto”. Ainda que numerosas definições de 

inteligência remetam para a noção de adaptação, esta distinção nem sempre é completamente clara, 

ou verdadeiramente consequente.  

 

1.1.2. Definições de Inteligência  

As mais divulgadas e aceites definições de inteligência têm por contexto aquela que se 

considera habitualmente a primeira abordagem da inteligência humana no quadro de uma psicologia 

científica: uma nova área das ciências naturais, que veio a ser designada “psicologia diferencial” e cuja 

origem, nos finais do século XIX, se liga a Sir Francis Galton. Fortemente influenciado pelas ideias 

evolucionistas de Charles Darwin, Galton assumia, para o melhor e para o pior6, o papel crucial da 

inteligência no processo evolutivo da espécie humana, pelo que esse conceito se ligou desde logo, e 

de forma muito explícita, à noção de adaptação. Combinando as ideias de Darwin com as do estaticista 

belga Quetelet (1796-1874), na sua obra de 1869 Hereditary Genius Galton propõe que o “génio” 

assume nas populações humanas uma distribuição de Laplace-Gauss, a mesma que Quetelet 

identificara para as variáveis antropométricas, e é transmitido hereditariamente (Brody, 2000). Abre, 

assim, caminho à consideração das diferenças individuais na inteligência enquanto objecto de estudo e 

enquanto motor da evolução da espécie humana. A rigidez das posições sociais que assumiu (por 

exemplo, a convicção na hierarquia racial da espécie humana – Brody, 2000) evidencia, contudo, que a 

inteligência ou, mais precisamente, o “génio” era entendido como produto de um processo evolutivo da 

espécie, como o produto de uma adaptação, não como parte do processo adaptativo individual. 

A “inteligência enquanto adaptação” tornou-se desde então um conceito chave que de forma 

mais ou menos explícita atravessou a história da psicologia da inteligência humana, na base da 

investigação fundamental como aplicada, no cerne do desenvolvimento teórico como das técnicas de 

avaliação da inteligência e em resposta a necessidades e pressões sociais (Miranda, 2002, 2004b). 

Este conceito emergiu em ambos os simpósios escritos sobre a natureza da inteligência realizados 

                                                
6 O melhor remete para o seu inestimável contributo para a afirmação de uma psicologia das diferenças individuais, sob 
vários pontos de vista contrastante com a psicologia experimental emergente na Europa nos finais do séc. XIX (em Leipzig, 
1879); o pior alude, evidentemente, às suas posições e propostas de carácter eugénico.  
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durante o século XX (Sternberg & Detterman, 1986; Thorndike et al., 1921) e integra as mais 

conhecidas e aceites definições e concepções de inteligência (Afonso, 2005b). 

O simpósio da inteligência humana – Intelligence and its measurement – publicado em 1921 

pelo Journal of Educational Psychology, uma revista ocupada da divulgação de investigação sobre a 

aprendizagem e a educação, constituiu um marco significativo na procura de consenso quanto à 

definição e medida da inteligência e quanto à investigação prioritária para o futuro do domínio. Reuniu 

um painel de catorze especialistas, todos provenientes da área da psicologia educacional e com 

interesses predominantes pela medida da inteligência: pelo desempenho dos indivíduos em testes de 

inteligência e pela utilidade dos resultados para a predição, do sucesso académico como profissional. A 

tentativa de consenso não foi bem sucedida, ainda que o painel fosse relativamente homogéneo e não 

tivesse incluído contributos de outros autores à época também dedicados ao estudo da inteligência sob 

outros prismas (inter-cultural, hereditariedade, etc.); mas apesar da compreensível falta de consenso, 

na fase precoce de desenvolvimento do domínio do início da década de vinte, são de notar algumas 

tendências gerais nas respostas: a ênfase na predição, sobretudo do sucesso académico, a referência 

a construtos não cognitivos exclusivamente da perspectiva do seu contributo para melhorar a predição, 

a ligação estreita entre o construto de inteligência e a sua medição, prioritariamente contextualizada no 

domínio da educação, a concentração em temas de natureza estatística e psicométrica – 

intercorrelações de testes, estandardização, validade – e a aposta futura na investigação dos 

processos mentais superiores ou complexos, por contraste com os processos mentais simples. 

Identificam-se de seguida alguns dos atributos mais frequentemente contemplados (percentagens entre 

parêntesis) nas definições de inteligência do Simpósio de 1921 (Sternberg & Berg, 1986): 

o Componentes de nível elevado (raciocínio abstracto, representações, resolução de 

problemas, tomada de decisão) (57%); 

o Adaptação tendo em vista responder adequadamente às exigências do meio (29%); 

o Capacidade de aprendizagem (29%); 

o Mecanismos fisiológicos (29%); 

o Processos elementares (percepção, sensação atenção) (21%); 

o Eficácia do comportamento (21%);  

Após 65 anos, um novo simpósio, desta vez sob o tema What is Intelligence? Contemporary 

viewpoints on its nature and definition, foi publicado na forma de livro. Os seus editores, Robert 

Sternberg e Douglas Detterman (1986), provinham de departamentos de psicologia, dedicavam-se ao 

estudo das diferenças individuais nas aptidões humanas e interessavam-se quer pelos produtos, quer 

pelos processos do funcionamento mental, com uma particular ênfase na perspectiva cognitiva; o 

painel reuniu vinte e quatro especialistas em áreas muito diversas: psicologia educacional, psicologia 
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cognitiva, psicologia inter-cultural, psicologia do desenvolvimento, ciência cognitiva, psicometria e 

psicologia social, entre outras. Embora não tenha sido de novo atingido consenso, nem quanto à 

natureza e medida da inteligência nem quanto às prioridades para a investigação futura, revelou-se 

uma maior consciência de que tal consenso não será provavelmente jamais alcançado através de um 

simpósio, mas apenas a partir de desenvolvimentos teóricos e empíricos, eventualmente estimulados 

por um simpósio deste tipo, sendo ao mesmo tempo reconhecido que a diversidade constitui sinal de 

que o domínio é saudável, vigoroso e promissor e se encontra ainda em fase de plena construção 

(Detterman, 1986). No simpósio de 1986, o domínio da conceptualização e investigação da inteligência 

é bem mais amplo e assume um estatuto de maior relevo no âmbito da psicologia científica, 

abandonada que foi a questão estrita da predição como força motriz do estudo da inteligência 

(Sternberg & Berg, 1986). Esta mudança, bem ilustrativa da evolução da investigação da inteligência 

humana ao longo do século XX, de uma abordagem pragmática para uma abordagem alicerçada em 

quadros de referência conceptuais (Afonso, 2002a), conduziu ao emergir de perspectivas 

contextualistas e orientadas para o processamento da informação, mais preocupadas com a 

compreensão do que com a predição da inteligência (Sternberg & Berg, 1986). Algumas tendências 

gerais incluem a ênfase na metacognição – conhecimento sobre e controlo da cognição – e nos 

processos executivos de nível superior, no papel do conhecimento e da sua interacção com os 

processos mentais e no papel do contexto, em particular da cultura, na definição de inteligência. Para o 

futuro da investigação, identificam-se temáticas como a análise das exigências do meio específico de 

um indivíduo e da forma como interagem com a inteligência, a construção de modelos precisos de 

tarefas cognitivas e a compreensão dos processos elementares ou mecanismos fisiológicos 

subjacentes à inteligência. Os principais atributos incluídos nas definições de inteligência do Simpósio 

de 1986 são (Sternberg & Berg, 1986): 

o Componentes de nível elevado (raciocínio abstracto, representações, resolução de 

problemas, tomada de decisão) (50%); 

o Algo que é valorizado pela cultura (29%); 

o Processos executivos (25%); 

o Processos elementares (percepção, sensação atenção) (21%); 

o Conhecimento (21%); 

o Manifestações comportamentais espontâneas (resposta eficiente / bem sucedida) 

(21%).  

Numa primeira observação comparativa dos dois simpósios, deve assinalar-se a correlação de 

.50 obtida entre as frequências de inclusão dos atributos, a qual deixa desde logo transparecer algum 

grau de acordo ou de sobreposição entre as definições propostas (Sternberg & Berg, 1986): esta 



PARTE 1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 28 

correlação pode significar que o domínio mudou pouco em 65 anos, mas pode também decorrer da 

continuidade evolutiva característica de qualquer ciência (Detterman, 1986). Os atributos que Sternberg 

e Berg identificam em ambos os simpósios são a adaptação ao meio, os processos mentais básicos e 

os processos de nível superior (raciocínio, resolução de problemas e tomada de decisão). Por outro 

lado, assinalam as polémicas recorrentes: uma versus várias inteligência(s); âmbito da definição –

limitado (elementos biológicos ou cognitivos) versus amplo (incluindo aspectos motivacionais e 

emocionais); ênfase a dar à investigação, manifestações fisiológicas versus comportamentais da 

inteligência; e ênfase a dar aos produtos versus processos na definição da inteligência. Apesar de o 

atributo “adaptação tendo em vista responder adequadamente às exigências do meio” esteja presente 

em ambos os simpósios, a quebra considerável nas percentagens da sua inclusão (de 29% em 1921 

para 13% em 1986) poderá parecer surpreendente, se não atendermos ao predomínio das 

perspectivas oriundas da psicologia cognitiva nos anos 80, e muito em especial entre os editores e os 

membros do painel do simpósio de 1986: a metacognição, os processos executivos e as componentes 

de processamento constituíam à época unidades de análise privilegiadas e aspectos molares do 

comportamento como o sucesso adaptativo ou o ajustamento ao meio colhiam menor entusiasmo por 

parte dos psicólogos em geral. A comparação dos dois simpósios revela, aliás, uma ligação assinalável 

entre as definições de inteligência propostas e as convicções e orientações dominantes dos membros 

dos painéis, o que é revelador, uma vez mais, da importância do contexto e dos valores dominantes na 

definição de inteligência – “a maneira como se concebe a inteligência depende em larga medida da 

função que se entende que ela serve” (Sternberg, 1994b, p.263).   

Diversas definições de inteligência, por razões históricas, teóricas ou pragmáticas, alcançaram 

projecção ou mesmo aplicação, pelo que merecem menção e reflexão. Por exemplo, Alfred Binet 

(1857-1911), autor da primeira Escala Métrica da Inteligência para Crianças, foi formulando sucessivas 

definições de inteligência; em comum, o acento na adaptação e no pensamento e julgamento crítico: 

o “Aquilo a que chamamos inteligência, no sentido estrito do termo, consiste em dois 

processos principais: primeiro, perceber o mundo exterior e, depois, reintegrar as 

percepções na memória, trabalhá-las e pensar sobre elas.” (Binet, 1890 citado em 

Carroll, 1982, p.36). 

o “Três critérios do pensamento inteligente: (a) a direcção, tomar e manter um 

determinado rumo (set) mental (identificar o que há a fazer e como o fazer); (b) a 

adaptação, adaptar o pensamento tendo em vista alcançar um fim determinado 

(seleccionar e monitorizar uma estratégia durante a resolução do problema); e (c) a 

crítica (ou controlo), assumir uma atitude crítica relativamente ao próprio pensamento e 
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corrigi-lo, quando necessário” (Binet e Simon, 1909 citados em Carroll, 1982, p.36; 

Sternberg, 1990, pp.75-76). 

o “[…] compreensão, invenção, direcção e censura, a inteligência liga-se a estas quatro 

palavras” (Binet e Simon, 1909 citados em Marques, 1971; Alexander, 1935). 

o “[…] há uma faculdade fundamental na inteligência cuja alteração ou ausência é da 

maior relevância para a vida prática. Esta faculdade é o julgamento, também 

designado bom-senso, sentido prático, iniciativa, capacidade de adaptação de si 

próprio às circunstâncias. Julgar bem, compreender bem e raciocinar bem são as 

actividades essenciais da inteligência” (Binet & Simon, 1916 citados em Sternberg, 

1990, pp.74-75). 

O simpósio de 1921 produziu uma enorme profusão de definições de inteligência (Thorndike et 

al., 1921 citado em Carroll, 1982 e Miranda, 2000a) das quais se destacam de seguida algumas: 

o “capacidade de aprender” (Buckingham); 

o “capacidade de aprender e de aprender com a experiência” (Dearborn)  

o “mecanismo biológico responsável pela integração dos estímulos e pelo seu efeito 

unificado no comportamento” (Peterson); 

o “capacidade de adaptação a situações novas” (Pintner); 

o “capacidade de pensamento abstracto” (Terman); 

o “poder das boas respostas, dos pontos de vista da verdade ou dos factos” (Thorndike); 

o “capacidade de adquirir capacidade” (Woodrow). 

Clássica tornou-se a distinção que Edward Thorndike (1874-1949) propõe de três aspectos da 

inteligência (1920, citado em Alexander, 1935, p.9) : 

o “a inteligência abstracta ou verbal, aptidão para compreender e lidar com símbolos 

matemáticos e verbais; a inteligência concreta, aptidão para compreender e lidar com 

objectos; e inteligência social, aptidão para compreender e lidar com pessoas”. 

Ainda assim, Thorndike e colaboradores em 1927 (citados em Carroll, 1982, p.36) propõem 

uma definição holística de inteligência: 

o “capacidade geral que se manifesta numa grande variedade de tarefas; […] 

capacidade para estabelecer ligações ou conexões entre ideias, conceitos, etc.. 

Pessoas com elevada inteligência são as que têm capacidade para formar um elevado 

número de conexões e que tiveram a oportunidade (através da experiência, da 

educação, etc.) de as formar”. 

Clássica e holística é a definição proposta por David Wechsler em 1944 (p. 3): 
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o “agregado ou capacidade global do indivíduo para agir finalizadamente, pensar 

racionalmente e proceder com eficiência em relação ao meio”. 

E, embora menos conhecida, também holística é a sua definição de 1975 (Wechsler, 1975, 

p.139) que acentua o carácter adaptativo da inteligência já presente na definição anterior: 

o “capacidade do indivíduo para compreender o mundo à sua volta e os recursos de que 

dispõe para enfrentar os seus desafios”. 

Mais recente é a observação de Anastasi (1992, p.613) acerca da natureza da inteligência: 

o “A inteligência não é uma aptidão isolada e unitária mas um compósito de diversas 

funções. O termo refere-se à combinação específica de aptidões necessária à 

sobrevivência e ao progresso numa cultura particular”. 

Por sua vez, o simpósio de 1986 faz emergir uma nova colecção de definições (Sternberg & 

Detterman, 1986; Miranda, 2000), mais elaboradas e complexas do que as de 1921, entre as quais: 

o “qualidade adaptativa do comportamento: na espécie humana, a combinação de 

capacidades e conhecimentos exigidos, promovidos e recompensados pela cultura a 

que se pertence” (Anastasi); 

o “conjunto de capacidades através das quais os indivíduos alcançam os objectivos 

racionalmente escolhidos no meio onde vivem” (Baron); 

o “competência generalizada nos domínios académico, prático e social” (Carroll); 

o “propriedade do sistema nervoso central responsável pelas diferenças individuais” 

(Eysenck); 

o “competência de cognição intelectual (distinta da cognição emocional)” (Glaser); 

o “autogoverno mental” (Sternberg); 

Qualquer selecção de definições, como a que acaba de ser feita, corre o risco de enviesamento 

de conteúdo: mesmo tendo sido escolhidas algumas das mais reconhecidas e divulgadas definições. 

Todas elas, como síntese que representam, podem ser consideradas reducionistas, muito embora 

constituam importantes marcadores de posições teóricas vigentes em diferentes períodos da evolução 

da psicologia da inteligência. Ainda assim, não deixa de ser significativo assinalar o muito que têm de 

comum, e os pontos de contacto com acepções emergentes de outros domínios. Assinale-se, a título 

de exemplo, a noção de adaptação, a relevância dos processos mentais de nível superior (processos 

executivos, raciocínio e tomada de decisão) e a noção de inibição de pensamentos e sentimentos, 

transversais às acepções identificadas no domínio das neurociências e reencontradas, de forma mais 

ou menos explícita, nas definições de inteligência citadas. Apesar da diversidade, sem dúvida há 

também interessantes indicadores de confluência de perspectivas; e talvez por isso, Robert Sternberg 

no primeiro capítulo do Handbook of Human Intelligence, edição de 1982, arrisque uma definição 
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sumária que procura retomar na essência o conteúdo de definições e concepções clássicas de 

inteligência (p. 3): 

o “ [a inteligência é] comportamento adaptativo e direccionado ” ( “[intelligence is] goal-

directed adaptive behavior”). 

 

1.1.3. Concepções de Inteligência  

Na breve recuperação de acepções da noção de inteligência com que teve início o presente 

capítulo, desde logo se esboçaram as duas posições mais extremas relativamente à conceptualização 

da inteligência. Por um lado, a que reconhece o carácter relativo de qualquer definição ou acepção de 

inteligência e sublinha a necessidade de contextualização cultural, social e histórica: esta perspectiva 

assume o seu expoente máximo no chamado “relativismo cultural radical” que rejeita o carácter 

universal dos conceitos da psicologia, em particular da inteligência, e defende a necessidade de gerar a 

partir de cada sistema cultural os conceitos nele pertinentes (Sternberg, 1990, p.221; Sternberg, 2004b) 

(ver p.68). Por outro lado, a posição que remete para o estudo biológico da inteligência, que pressupõe 

a identificação dos mecanismos neuronais e, num nível mais fundamental ainda, dos factores genéticos 

e mecanismos bioquímicos subjacentes à inteligência – uma abordagem que, ao limite, poderia ser 

designada de “reducionismo biológico radical”. Entre os extremos do reducionismo biológico e do 

relativismo cultural, que coincidem, na essência, com os parâmetros que delimitam a clássica polémica 

“natura/nurtura”, identifica-se uma considerável diversidade de concepções de inteligência, umas 

sobretudo orientadas para os factores pessoais ou individuais (o “mundo interno” do indivíduo), outras 

sobretudo acentuando factores contextuais ou situacionais (o “mundo externo” do indivíduo) e outras 

ainda dando ênfase à interacção desses factores (à relação entre os mundos interno e externo do 

indivíduo). Todo o espectro conceptual do domínio da inteligência humana pode ser assim sintetizado 

numa estrutura que assenta na “localização” ou “loci da inteligência humana” (Sternberg, 1986a, 1990), 

estrutura conceptual que lembra a “classificação das interpretações possíveis da inteligência” sugerida 

em 1947 por Jean Piaget na sua obra The psychology of intelligence (Piaget, 1947/2002, pp.12-19). A 

TABELA 1.1 estabelece, assim, um possível quadro de referência para situar as definições e concepções 

de inteligência. A maioria das definições apresentadas, por exemplo, as de Binet  e  Simon  (1890 e 

1909),  Thorndike (1920)  e todas as definições do simpósio de 1921 (cf. p.29) claramente situam no 

indivíduo o locus da inteligência, pela identificação quer de capacidades quer de processos mentais 

atribuídos à inteligência  – como  julgamento, compreensão de relações, aptidão para lidar com 

símbolos, objectos ou pessoas, capacidade de aprender, capacidade de pensamento abstracto – e 

localizam a inteligência ou no nível molar/cognitivo ou no nível comportamental/social ou prático. Ainda 

assim, há  que  reconhecer  que  algumas das  definições  clássicas,  mesmo  acentuando  os  factores  
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TABELA 1.1 

OS LOCI DA INTELIGÊNCIA HUMANA:  
estrutura síntese dos conceitos de inteligência  

(Adaptado de Sternberg, 1986a, pp. 4-9; 1990, pp.37-42) 
 

Indivíduo 
(mundo interno) 

 

 
Meio 

(mundo externo) 

NÍVEL BIOLÓGICO 
1� entre organismos 
a. inter-espécies (evolução) 
b. intra-espécies (genética) 
c. interacção inter-espécies X intra-espécies 
2� dentro dos organismos 
a. estrutura 
b. processo 
c. interacção estrutura X processo 
3� interacção entre X dentro dos organismos 

NÍVEL CULTURAL / SOCIAL GLOBAL 
 
1� exigências 
 
2� valores 
 
3� interacção exigências X valores 

NÍVEL MOLAR 
1� cognitivo 
a. metacognição 
     - processos 
     - conhecimento 
     - interacção processos X conhecimento 
b. cognição 
     - processos 
     - conhecimento 
     - interacção processos X conhecimento 
c. interacção metacognição X cognição 
2� motivacional 
a. nível de energia (magnitude) 
b. direcção da energia (disposição) 
c. interacção nível X direcção da energia 

NÍVEL INTRA CULTURAL / SOCIAL 
 (“nicho cultural / social”) 
 
1� exigências 
 
2� valores 
 
3� interacção exigências X valores 

NÍVEL COMPORTAMENTAL 
1� académico 
a. domínio geral 
b. domínio específico 
c. interacção domínio geral X específico 
2� social 
a. dentro da pessoa 
b. entre as pessoas 
c. interacção dentro X entre pessoas 
3� prático 
a. vivência profissional 
b. vivência quotidiana 
c. interacção vivência profissional X quotidiana 

INTERACÇÃO  
NÍVEL GLOBAL X  NÍVEL INTRA CULTURAL / SOCIAL 
 

INTERACÇÃO INDIVÍDUO X MEIO 
(relação mundo interno X mundo externo) 
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individuais, ou do “mundo interno” do indivíduo, não deixam de apontar a importância da interacção 

entre  o  indivíduo  e  o  meio,  e  estas  são, em  geral,  as  que   de maneira mais  ou  menos  explícita  

entendem a inteligência enquanto adaptação – por exemplo, as supracitadas definições de David 

Wechsler (1944) e de Robert Sternberg (1982) são disso exemplos expressivos (cf. p. 29 e p.31).  

Do ponto de vista desta estrutura conceptual, é de assinalar a evolução das definições de 

inteligência de um locus no indivíduo, em 1921, para um locus na interacção indivíduo X meio, em 

1986, sendo os factores de meio muito mais explicitamente integrados nas definições no simpósio mais 

recente – tome-se, a título de exemplo, a definição de Anastasi (cf. p.30). Este mesmo quadro de 

referência conceptual permite situar o “reducionismo biológico radical” no “mundo interno” do indivíduo, 

especificamente no Nível Biológico (entre e dentro dos organismos e na sua interacção) e o “relativismo 

cultural radical” no “mundo externo” do indivíduo, nos níveis global ou intra-cultural/social; contudo, 

entre estes dois extremos, encontra-se a maioria das concepções mais actuais de inteligência que, 

sendo complexas, incluem elementos que as reportam a loci e níveis diversos da estrutura conceptual 

proposta (Sternberg, 1986a, 1990) e que sobretudo atestam a riqueza e o valor heurístico dos grandes 

paradigmas de investigação da inteligência humana. 

Nas últimas duas décadas do século XX, e em especial no virar do milénio, foi ganhando forma 

um movimento de construção de uma psicologia “compreensiva”, baseada na interdisciplinaridade da 

investigação e no diálogo entre psicólogos com orientação científica diversificada, balizada pela 

pertinência científica, do ponto de vista do progresso de teorias e práticas, e pela relevância social, do 

ponto de vista de implicações e aplicações para o bem-estar individual e colectivo (Miranda, 2001, 

2005). O “ecletismo”, a “integração”, a busca de “complementaridades e suplementaridades”, de 

“consensos”, de “articulação” de conceitos e de contributos de múltipla proveniência são tão só atitudes 

ilustrativas desta busca de síntese interdisciplinar. Neste quadro, é de assinalar, no domínio da 

inteligência, o esforço de meta-análise conceptual e de integração teórica que teve pelo menos duas 

importantes implicações: a primeira, a reflexão sobre as complementaridades entre modelos e teorias 

provenientes de áreas diversificadas de investigação (psicologia, biologia, sociologia, antropologia), 

sobre as sobreposições e contrastes, quer conceptuais quer no plano das aplicações (a estrutura 

conceptual atrás abordada, de identificação dos “Loci da Inteligência Humana”, constitui disto apenas 

um exemplo); a segunda, a proposta de novas teorias integrativas que procuram condensar e articular 

os contributos e os conceitos provenientes dessas diversas áreas de investigação e organizar-se em 

modelos cuja complexidade corresponde à própria complexidade do fenómeno da cognição e da 

inteligência humana.  
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1.2. PARADIGMAS E METÁFORAS DA INTELIGÊNCIA HUMANA 

 

1.2.1. Paradigmas de Investigação da Inteligência  

Numa meta-análise de modelos de investigação e de técnicas de avaliação da inteligência 

humana, Miranda (1986, 2000a, 2001, 2002, 2003) identifica quatro grandes paradigmas7, dominantes 

até à década de 80 do passado século: 1) o PARADIGMA BIOLÓGICO; 2) o PARADIGMA DIFERENCIAL; 3) o 

PARADIGMA CONSTRUTIVISTA (psicogenético); e 4) o PARADIGMA INFORMACIONAL. 

 

1) O PARADIGMA BIOLÓGICO remete para a compreensão da inteligência enquanto fenómeno 

decorrente de factores biológicos, desde o nível neuronal – anatomia, fisiologia e funcionamento do 

sistema nervoso – aos níveis mais elementares, genético e bioquímico, ou mais macroscópicos, 

desenvolvimentista e evolucionista. Embora a mais antiga referência conhecida à palavra “cérebro”  

remonte   a   um    papiro   egípcio  do  século  XVII a.C., onde   é   utilizada  na descrição dos 

sintomas, do diagnóstico e do prognóstico de dois pacientes com fracturas cranianas múltiplas (Kandel, 

Schwartz & Jessell, 2000), a ligação do cérebro com o pensamento apenas é explicitamente 

estabelecida pela primeira vez por Hipócrates (460-377 a.C.) (Miranda, 2000a). Sendo hoje 

absolutamente consensual entre os neurocientistas que a cognição humana depende do 

funcionamento do córtex cerebral (Gazzaniga, 2004), é objectivo das neurociências compreender o 

comportamento humano ao nível neuronal tentando responder essencialmente a cinco questões 

básicas: Como se desenvolve o cérebro? Como comunicam entre si as células nervosas que compõem 

o cérebro? De que modo diferentes padrões de inter-conexão nervosa dão origem a diferentes 

percepções e actos motores? Até que ponto a comunicação entre neurónios é modificada pela 

experiência? E até que ponto a comunicação entre neurónios é alterada por doença? (Kandel, 

Schwartz & Jessell, 2000).  

Na década de 90 do séc. XX, assistiu-se a um enriquecimento substancial dos modelos e 

técnicas de investigação das neurociências: por um lado, pelo contributo inovador da biologia molecular 

e dos progressos da Genética, que abriram portas à compreensão dos fenómenos neuronais em níveis 

de observação mais elementares e fundamentais (Kandel, Schwartz & Jessell, 2000); por outro, pelo 

desenvolvimento acelerado das técnicas de imagiologia cerebral – ressonância magnética, 
                                                
7 A palavra “paradigma”, derivada do verbo grego paradeíknumi, -atos, “pôr em relação, em paralelo, mostrar”, e da palavra 
latina paradigma, ”modelo”, tem na língua portuguesa o significado de “exemplo que serve como modelo; padrão” (Instituto 
António Houaiss, 2004). “Os paradigmas são por natureza metáforas, pela riqueza da problematização que contêm, e para 
que a ciência procura respostas” (Miranda, 2000a, p.33; 2001, p.571; 2003, p.47). 
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electroencefalografia, magneticoencefalografia, espectroscopia entre outras – sobretudo as que 

permitem fazer uma leitura funcional da actividade cerebral in vivo. De facto, os primeiros esforços bem 

sucedidos de localização de funções cerebrais, como a linguagem, basearam-se no estudo post 

mortem do cérebro de indivíduos com perturbação da linguagem bem identificada; foi assim que Paul 

Broca (1824-1880) e Carl Wernicke (1848-1904), há mais de 100 anos, estabeleceram a localização 

das áreas corticais ainda hoje associadas aos seus nomes e reconhecidas como responsáveis por 

funções da linguagem. Mas as modernas técnicas de imagiologia funcional permitem ir muito mais 

longe: constituem autênticas janelas sobre o cérebro que tornam possível a sua observação directa em 

funcionamento e em contexto e a identificação das áreas envolvidas e dos padrões de conexões 

neuronais associados a determinados tipos de actividade mental, a determinados tipos de tarefas, a 

determinadas formas de comportamento, a determinadas disfunções ou lesões ou a determinadas 

coordenadas situacionais (Van Horn, 2004; Carter, 2000).  

A primeira tentativa de localização cerebral das funções cognitivas deveu-se a Franz Joseph 

Gall, médico e neuroanatomista que, nos finais do século XVIII, propôs que diferentes regiões do córtex 

controlam funções cerebrais específicas, vendo o cérebro não como um órgão unitário mas como um 

conglomerado de pelo menos 35 órgãos independentes, correspondentes a outras tantas “faculdades 

mentais”. Nasce assim a “organologia” ou “frenologia”, uma “psicologia” baseada na observação das 

bossas externas do crânio humano as quais constituiriam correlato anatomicamente observável da 

proeminência de determinadas faculdades mentais num indivíduo (Kandel, 2000a). A frenologia cedo 

foi posta em causa pela demonstração experimental do fisiologista francês Pierre Flourens (1794-1867) 

que, a partir da remoção de porções determinadas do cérebro de animais experimentais, verificou que 

regiões cerebrais específicas não eram responsáveis por comportamentos específicos, concluindo que 

todo o cérebro participa globalmente em qualquer operação mental, uma posição que veio a ser 

conhecida como “perspectiva do campo-agregado” (Kandel, 2000a, p.7); poderá estranhar-se, então, 

que após cerca de dois séculos persistam os esforços no sentido do estabelecimento de um “mapa” 

das funções cognitivas associadas ao cérebro humano. Na verdade, as ideias de Gall não só foram 

arrojadas para a sua época, como foram de uma extraordinária intuição, na medida em que a 

especialização de áreas cerebrais é considerada actualmente um facto incontestável; é também hoje 

reconhecido, contudo, que a função de cada parte individual do cérebro não é independente mas antes 

contribui para o funcionamento de sistemas mais vastos, compostos por várias unidades cerebrais 

interligadas. Estas unidades, embora dedicadas a operações relativamente independentes, em função 

da sua estrutura e localização dentro do sistema, constituem a base das funções mentais que devem 

ser sempre entendidas no contexto de todo o sistema. O funcionamento mental depende não só de 

cada uma das suas diversas componentes, mas também da operação concertada dos sistemas 
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múltiplos constituídos por essas diferentes componentes (Damásio, 1994/1995). A crescente aplicação 

dos modernos métodos de imagiologia funcional tem, por consequência, o objectivo de analisar 

padrões de activação neuronal, reconhecendo que a especialização é contextual, porque mediada pela 

integração funcional, ou seja, pela interacção entre diferentes sistemas cerebrais (procura analisar a 

organização funcional, a conectividade e as mudanças no sistema, não o mapa anatómico das 

faculdades humanas). Não se trata de uma “neofrenologia”, como alguns argumentam (Uttal, 2001 

citado em Van Horn, 2004, p. 1289) apenas interessada na atribuição rígida de processos cognitivos a 

módulos neurologicamente definidos; a descrição da localização das funções cognitivas é, aliás, 

permanentemente desafiada pela natureza plástica do sistema nervoso central e pela modificação 

constante na conectividade neural a múltiplos níveis, desde a escala molecular às grandes redes 

neuronais, em função do desenvolvimento e da experiência ao longo de toda a vida (Hebb, 1949 citado 

em Fentress & Klein, 1999; Van Horn, 2004). 

 No quadro das abordagens neurobiológicas das funções cognitivas, desenha-se uma 

caminhada, sob vários pontos de vista fecunda e promissora, no sentido de uma compreensão 

sistémica do funcionamento do cérebro humano, uma visão bem contrastante com o carácter 

reducionista e mecanicista que alguns lhe atribuem (Sternberg, 1990, 2003b, 2005b, 2006c). Os 

estudos de especialização hemisférica, de velocidade de transmissão neuronal, electrofisiológicos, 

metabólicos e genéticos da inteligência têm vindo a fornecer um conjunto de evidências empíricas nem 

sempre replicáveis, e por enquanto ainda fragmentadas (ver síntese em Sternberg, 1994b, 2003a); mas 

é hoje reconhecido que só no quadro de uma visão complexa e sistémica do cérebro humano esses 

resultados podem vir a ser integrados e compreendidos, uma vez ultrapassada a postura reducionista 

baseada numa causalidade linear e mecânica, que configura alguns desses estudos. 

O paradigma biológico comporta outras abordagens, de actualidade e valor heurístico 

equivalentes à neurobiológica, como seja a Psicologia Evolucionista8 (Grossman & Kaufman, 2002): 

trata-se de uma disciplina recente, ainda não completamente aceite nos meios científicos, nem como 

ramo da psicologia nem como orientação teórica ou metodológica, cujo modelo explicativo concebe o 

comportamento e a cognição humanos como resultado da acção das forças da selecção natural. De 

acordo com a Psicologia Evolucionista, a arquitectura mental humana evoluiu no quadro da resolução 

de problemas adaptativos, tendo em vista a sobrevivência e a reprodução; como tal, sendo a evolução 

uma faceta fundamental da própria existência, ela deve ser incorporada em qualquer modelo da 

cognição humana. Ao usar a evolução para compreender a inteligência, há contudo que reconhecer 

que os traços e características da mente humana que hoje se observam evoluíram não tendo em vista 

a adaptação ao meio actual, mas pela vantagem selectiva que ofereceram há muitos milhares de anos 
                                                
8 Evolutionary Psychology. 
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– é o desequilíbrio (a lembrar o conceito piagetiano de “equilibração”) entre as pressões selectivas do 

meio actual e as respostas adaptativas de uma espécie que constitui o verdadeiro motor da evolução, 

na acepção de Darwin.  

 Há na Psicologia Evolucionista uma distinção de base que importa reter, entre as “causas 

últimas” do comportamento e da cognição (a história da transmissão diferencial hereditária das 

estruturas de uma geração a outra) e as “causas próximas” do comportamento (a combinação 

particular de factores genéticos, ambientais, psico-sociais que configuram a experiência de vida de um 

indivíduo). Ainda assim, este domínio é frequentemente tomado por “reaccionário” ou “conservador” por 

ser considerado uma reencarnação da tradição racista e sexista na justificação das desigualdades 

sociais, como se um fenómeno por ser natural fosse necessariamente imutável ou moralmente 

correcto. Pelo contrário, a Psicologia Evolucionista não assenta no conceito de determinismo biológico, 

nem na convicção de que tudo o que importa na inteligência humana é, na essência, genético; antes 

reconhece que todos os traços complexos humanos resultam da interacção entre factores genéticos e 

experiência, e que o comportamento é modificável pela cultura e pela aprendizagem. De novo, e como 

sempre, a polémica “natura – nurtura” a emergir no quadro da abordagem biológica do comportamento. 

Ao retomar a estrutura dos “Loci da Inteligência Humana” (ver p.32), o paradigma biológico 

inscreve-se, assim, predominantemente no “mundo interno do indivíduo” e no “nível Biológico” (“entre 

os organismos” – Psicologia Evolucionista, “dentro dos organismos” – neurobiologia, e na sua 

“interacção”) mas sem negar o papel integrador da interacção do indivíduo com o meio. Particularmente 

ilustrativa deste paradigma, e em particular da sua vertente interaccionista, é a concepção de 

inteligência de Anastasi (1986, p.20): 

o “O comportamento inteligente é essencialmente adaptativo, posto que representa 

modos eficazes de enfrentar as exigências de um meio em permanente mudança. Tal 

comportamento varia entre espécies e em função dos contextos de vida do indivíduo. 

[…] Nos organismos mais simples, a adaptação ocorre principalmente através da 

selecção biológica das espécies ou subespécies – um processo evolucionista 

acelerado pelo curto intervalo temporal inter-gerações e pela abundância da 

descendência. A adaptação é alcançada à custa da excessiva perca de organismos 

individuais. Nestes níveis […], o comportamento é altamente dependente das 

propriedades físicas do equipamento sensorio-motor e de conectividade [dos 

organismos] e a modificabilidade através da aprendizagem ao longo da vida individual 

é mínima. Nas formas [de vida] mais complexas, o peso dos contributos relativos da 

selecção natural e da aprendizagem são progressivamente invertidos. Na espécie 

humana, a influência da aprendizagem sobre o comportamento inteligente é 
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extraordinariamente beneficiada pela transmissão cultural inter-geracional de um 

manancial de conhecimento em rápido crescimento. Esta influência é ainda fortalecida 

pela transmissão organizada de conhecimento, proporcionada pela educação formal.” 

Na psicologia da inteligência humana diversos modelos e conceitos, por remeterem para a 

compreensão biológica da inteligência, enquadram-se no paradigma biológico de investigação. Aqui, e 

de novo, de forma mais ou menos explícita, apesar do fundamento biológico é em geral reconhecido o 

valor da interacção com o meio. Por exemplo, uma das mais importantes e influentes teorias 

neuropsicológicas da inteligência, a de Donald Hebb (1904-1985), identifica a “inteligência A” – 

potencial inato – e a “inteligência B” – resultado da interacção da inteligência A com o meio (fenotipo), 

que se distinguem da “inteligência C” – a que é medida pelos testes (Hebb, 1949 citado em Sternberg & 

Kaufman, 1998 e em Miranda, 2000a; Sternberg, 2003a; Vernon, 1969 citado em Marques, 1971); 

entendendo a psicologia como uma ciência biológica, o trabalho de Hebb ficou particularmente 

marcado pela sua “hipótese de conexão celular”, conhecida nas neurociências como “sinapse de Hebb” 

e na ciência cognitiva como “regra de Hebb”: “quando o axónio da célula A se situa suficientemente 

próximo para poder estimular [a célula] B, e de forma repetida e persistente participa na sua activação, 

algum processo de crescimento ou modificação metabólica acontece, numa ou em ambas as células, 

de modo que a eficiência de A enquanto célula activadora de B, é aumentada” (Hebb, 1949 citado por 

Fentress & Klein, 1999). Esta hipótese, que veio a ser incorporada em muitos modelos actuais de 

cooperação e competição neuronal (Kandel, Schwartz & Jessell, 2000), lançou as bases para a 

investigação dos fundamentos celulares e moleculares da aprendizagem e da memória. Para Hebb, a 

experiência e a aprendizagem desempenham um papel de relevância extrema no desenvolvimento da 

inteligência: cada comportamento depende simultaneamente da hereditariedade e do meio, tal como a 

área de uma superfície depende ao mesmo tempo do seu comprimento e da sua largura  (Hebb, 1942, 

1953 citado por Fentress & Klein, 1999). 

Assinale-se algum paralelismo entre estas propostas e a amplamente aceite teoria de 

Raymond Cattell (1905-1998) que introduziu entre outros os conceitos de “inteligência fluida” (gf) e 

“inteligência cristalizada” (gc). A inteligência fluida representa o funcionamento intelectual 

biologicamente determinado (natura), um potencial que atinge o seu máximo pelo final da adolescência 

e tende a declinar lentamente durante a idade adulta; envolve aptidões para a resolução de problemas, 

para lidar eficazmente com situações novas, para o reconhecimento de padrões, bem como a 

capacidade de aprendizagem e a memória. A inteligência cristalizada representa o efeito da 

aculturação sobre o potencial inato (nurtura), é dinâmica porque modificável em função da experiência 

e comporta sobretudo o conhecimento adquirido; tende a manter-se constante ao longo da vida adulta, 

apenas declinando na idade avançada. A inteligência cristalizada depende da inteligência fluida, uma 
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vez que quanto maior o potencial cognitivo representado por gf, maior a facilidade e o ritmo de 

aquisição de conhecimentos, ou gc (Cattell, 1971 citado em Brody, 2000 e Miranda, 2000a).  

Uma outra concepção de inteligência que radica no paradigma biológico deve-se a Alexandr 

Luria (1902-1977) que concebe a inteligência ligada ao funcionamento conjunto de três unidades 

cerebrais principais: a) a unidade de activação do tronco cerebral, incluindo a formação reticular e as 

estruturas do mesencéfalo, responsáveis pelo alerta mental, pela regulação do nível de energia global 

e pela discriminação e filtragem dos estímulos; b) a unidade de input sensorial dos lobos temporal, 

parietal e occipital, responsável pela análise, codificação e armazenamento de informação, através do 

funcionamento de sistemas muito mais especializados e localizados do que os da primeira unidade; e 

c) a unidade de planeamento e organização do córtex frontal, que é imprescindível ao funcionamento 

dos processos complexos por ser responsável pela “formação de intenções e de programas de 

comportamento” (Luria, 1970; Sternberg, 2003a; Sternberg & Kaufman, 1998). Mas ao mesmo tempo 

que sugere a adopção de um modelo neuropsicológico para a compreensão da inteligência, Luria 

reconhece que qualquer comportamento complexo depende da operação articulada de estruturas 

localizadas em zonas do cérebro diferenciadas sendo que a experiência e a habituação têm o poder de 

alterar a organização da actividade cerebral (Luria, 1970). 

Em suma, no paradigma biológico de investigação da inteligência, longe vão já as pioneiras 

tentativas de Gall para determinar a localização cerebral das funções cognitivas e o mapa anatómico 

do cérebro humano. O interesse pelo estudo do funcionamento cerebral e suas implicações para o 

comportamento tem conhecido nos últimos anos avanços notáveis, altamente promissores e de enorme 

projecção interdisciplinar. A queda da frenologia, em parte decorrente de demonstração experimental 

(cf. p.35), determinou que esse seja hoje um domínio tomado consensualmente como ultrapassado; e, 

talvez por isso, alguns apelidam os progressos da neurobiologia e da neuropsicologia de “neo-

frenologia”, temendo as implicações sociais da demonstração empírica dos fundamentos biológicos da 

inteligência.  

Na realidade, o declínio da frenologia resultou sobretudo de uma reacção cultural à posição 

redutora que admite que todos os processos mentais dependem exclusivamente da actividade de 

regiões cerebrais específicas, posição que acaba pondo em causa a noção de “alma” e o dualismo 

cartesiano dominante desde o século XVII, ainda hoje prevalecente em alguns círculos e por alguns 

explicita ou implicitamente aceite (Kandel, Schwartz & Jessell, 2000; ver Carter, 2000). De acordo com 

René Descartes, Deus criou duas classes de substância que compõem a realidade: a “substância 

espiritual e livre” (res cogitans) e a “coisa material e mecanicamente determinada por Deus” (res 

extensa); de onde, a separação entre a mente ou “coisa pensante” e o corpo ou “coisa material”, a 

noção de que o pensamento existe numa esfera separada do mundo material Em 1994, António 
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Damásio, eminente neurocientista da Universidade de Iowa, na sua obra de considerável impacto 

intitulada precisamente “O erro de Descartes: emoção, razão e cérebro humano” diz-se surpreendido 

pela verificação paradoxal de que muitos investigadores das ciências cognitivas, que se julgam 

capazes de investigar a mente sem qualquer recurso à neurobiologia, não se consideram dualistas, à 

semelhança de muitos neurocientistas, que insistem que a mente pode ser completamente explicada 

em termos de fenómenos cerebrais, deixando de lado o resto do organismo e o meio ambiente físico e 

social, excluindo desse modo até mesmo a parte do meio ambiente que é produto das próprias acções 

anteriores do organismo (Damásio, 1994/1995, p.256). No mesmo sentido, Piaget assinala que o 

paralelismo, a enorme proximidade mesmo, entre as grandes doutrinas biológicas da variação 

evolucionista (e portanto da adaptação) e as teorias da inteligência enquanto fenómeno psicológico 

constituem um facto raramente reconhecido, quer pelos psicólogos, quer pelos biólogos (Piaget, 

1947/2002). É verdade que o paradigma biológico em geral, e o neurobiológico em particular, sempre 

foram (e provavelmente sempre serão) objecto de ataques veementes de todos quantos temem as 

suas implicações, sobretudo no plano social: muitas vezes acusado de reducionista (veja-se por 

exemplo, Sternberg, 1990, p.162; 2005b; 2006c; Grossman & Kaufman, 2002, p. 19) é encarado como 

favorável à discriminação social, tomando-se erradamente “biológico” como sinónimo de “inato”, de 

“imutável”, de “determinista” e de “pró-natura”. Reuchlin assinala o exemplo recente do progresso no 

conhecimento sobre o genoma humano, que foi rodeado de precauções, numerosas e apaixonadas, 

para que não se receasse a sua aplicação para lá do tratamento médico de doenças somáticas; 

contudo, é precisamente o avanço da ciência genética que lentamente poderá fazer cair o dogma de 

que o comportamento e o funcionamento cognitivos são independentes de qualquer base orgânica ou 

de qualquer determinante genética (Reuchlin, 1999/2002). A investigação dos fenómenos psicológicos 

complexos, como a inteligência, não pode deixar de adoptar, entre outros, o ponto de vista da 

dilucidação dos seus fundamentos biológicos e neurobiológicos – o paradigma biológico – sob pena de 

assumir uma atitude, essa sim, reducionista e paradoxalmente dualista. Quanto às implicações sociais, 

tome-se as palavras lúcidas e profundas de M. Reuchlin (p.266)  “[…] O respeito dos direitos humanos 

e, sobretudo, a democracia não podem ter como fundamento a constatação impossível de uma 

identidade factual, biológica, entre todas as pessoas. Mas antes sim a decisão social, a aposta 

aparentemente arriscada – e, todavia, prestes a ser ganha – de reconhecer a todas as pessoas a 

mesma dignidade e os mesmos direitos”. 

 

2) O PARADIGMA DIFERENCIAL de investigação e avaliação da inteligência humana (a que será 

dada uma atenção particular posto que contextualiza em parte a presente investigação) emerge 

precisamente da evidência das diferenças individuais no funcionamento cognitivo – diferenças inter-
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individuais, intra-individuais e entre grupos (Miranda, 2000a). As suas origens são em parte comuns ao 

paradigma biológico, já que um dos seus mais importantes antecedentes remonta à ciência biológica 

do século XIX, com destaque para os contributos de Charles Darwin e de Gregor Mendel (1822-1884). 

O conceito nuclear da obra de Darwin – “selecção natural” – define-se a partir da própria constatação 

das diferenças inter-individuais no seio de uma espécie (cf. pp.18-19): “a esta preservação das 

variações favoráveis e rejeição das variações prejudiciais eu chamo selecção natural” (Darwin, 1859, 

p.81); “[…] uma alteração nas condições de vida, ao actuar sobre  o sistema  reprodutivo, cria ou 

aumenta a variabilidade; […] a menos que ocorram variações favoráveis, a selecção natural não 

poderá actuar” (p. 82); “[…] algum grau de variação nos instintos, no estado natural, e a transmissão 

hereditária das variações são indispensáveis para a acção da selecção natural […]” (p. 211). A simples 

constatação da variabilidade intra-espécies constituiu, como se deduz, pilar fundamental da Teoria da 

Evolução; mas quando Darwin introduz no mecanismo da evolução o conceito de transmissão 

hereditária, apenas estava certo da existência de princípios subjacentes a essa transmissão, embora 

não pudesse senão levantar hipóteses a seu respeito: “[…] sinto-me fortemente inclinado a suspeitar 

que a mais frequente causa de variabilidade pode ser atribuída aos elementos reprodutivos masculino 

e feminino que terão sido afectados antes do acto da concepção.” (Darwin, 1859, p. 8). 

 E foi precisamente aqui que se afirmou o contributo original de Mendel9, ao abrir caminho ao 

esclarecimento do enigma da transmissão hereditária. Embora só a partir de 1900 o seu trabalho tenha 

vindo a ser descoberto e a ganhar a merecida notoriedade, razão por que essa data é 

convencionalmente aceite como marco para o nascimento da ciência genética, foi entre 1856 e 1863 

que desenvolveu os famosos estudos experimentais de cruzamento de milhares de plantas, dos quais 

resultou a formulação das primeiras leis da hereditariedade que apresentou publicamente em 1865 e 

publicou no ano seguinte. Se em Darwin (1859) está já presente a ideia de que os organismos não são 

à nascença idênticos, mesmo dentro de uma única espécie, posto que herdam dos seus progenitores 

características que os diferenciam, com Mendel (1865) cai definitivamente por terra o dogma do 

empirismo simbolizado pela metáfora da “tabula rasa” de Locke, já que Mendel demonstra 

experimentalmente a existência de diferenças individuais que se manifestam desde o nascimento, 

diferenças passíveis de predição porque governadas por leis.  

Este contributo da ciência biológica representa uma “espada de dois gumes” para o emergir do 

paradigma diferencial de investigação em psicologia: por um lado, sem o contributo da biologia e o 

declínio do empirismo radical, que à época influenciava ainda fortemente a recente psicologia científica 

de Wundt e colaboradores, dificilmente se poderia afirmar um novo domínio – a psicologia diferencial – 

                                                
9 É justo referir os trabalhos independentes, e de certa maneira mesmo precursores, do botânico francês Charles Naudin 
(1815-1899) que, ao que se sabe, não chegaram ao conhecimento de Mendel. 
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que tomasse por objecto de estudo as diferenças psicológicas entre indivíduos e entre grupos, pondo 

em causa a construção de uma psicologia apenas ocupada com a generalização e a formulação de leis 

“universais”, que remetia para a variância de erro o fenómeno incontornável das diferenças individuais; 

mas, por outro lado, o nascimento desse domínio, ao ligar-se nos seus primórdios à demonstração da 

hereditariedade das diferenças e, mais, à sua valoração no quadro da teoria da evolução, ficou desde 

logo marcado pelo estigma do inatismo e das implicações sociais associadas. Para este estigma, muito 

terá também contribuído Galton que, ao mesmo tempo que se dedicava ao estudo empírico das 

diferenças individuais, para o que desenvolveu métodos de observação e de quantificação 

considerados ainda hoje inestimável património metodológico do domínio diferencial, defendia a 

“eugenia”, termo aliás por si cunhado para designar a posição filosófica que advoga o melhoramento da 

espécie humana através da manipulação social da reprodução. Na obra de 1892, Hereditary Genius, 

que é sabido através de troca de correspondência ter impressionado muito favoravelmente Darwin, 

Galton propõe-se aplicar à espécie humana a teoria da evolução das espécies, tomando “a alta 

reputação como teste fidedigno de elevada aptidão” (p.2) e estudando, por consequência, a 

hereditariedade do “génio” pela análise da genealogia de figuras eminentes10. A concepção que Galton 

tinha da “faculdade humana” a que hoje chamamos inteligência, remetia para duas qualidades que 

distinguiriam os indivíduos mais e menos dotados mentalmente: a energia ou capacidade de trabalho e 

a sensibilidade sensorial (Sternberg, 1990; Sternberg, Lautrey & Lubart, 2003b). Quanto mais elevado o 

nível de energia e quanto maior a acuidade e a capacidade de discriminação sensorial, maior a 

faculdade mental do indivíduo, porque maior o leque de informação externa sobre o qual a inteligência 

pode operar11. Daí que os métodos de medida concebidos e utilizados por Galton no seu Laboratório 

Antropométrico, entre 1884 e 1890, e mais tarde introduzidos por McKeen Cattell nos Estados Unidos, 

compreensivelmente envolvessem a medição da acuidade e da discriminação sensoriais, variáveis hoje 

consideradas moleculares – por oposição a variáveis mais holísticas, complexas ou molares, como a 

inteligência – o que configura uma concepção atomista da inteligência.  

                                                
10 Desta relação de causalidade linear entre herança biológica (as diferenças são inatas) e posição social (reputação como 
critério de aptidão) decorre o carácter paradoxal das propostas de Galton: em nome do progresso da espécie humana, 
propõe práticas sociais discriminatórias e, em última análise, radicadas numa moral conservadora: “Pretendo demonstrar 
neste livro que as aptidões naturais humanas são herdadas sob exactamente as mesmas limitações que a forma ou a 
aparência física em todo o mundo orgânico. Consequentemente, tal como é possível, conhecendo essas limitações, obter 
através de cuidadosa selecção uma estirpe permanente de cães ou de cavalos dotados com poderes particulares de 
corrida, ou outros, também será praticável produzir uma raça altamente dotada de seres humanos, através de casamentos 
judiciosamente [controlados] ao longo de várias gerações consecutivas. […] cada geração tem enorme poder sobre os dons 
naturais das gerações seguintes; defendo que temos a obrigação para com a humanidade de investigar a extensão desse 
poder e de exercê-lo de forma que, não sendo insensata para connosco, seja a mais vantajosa para os futuros habitantes 
da Terra.” (Galton, 1892, p. 1) 
11 Um outro paradoxo em Galton: uma definição de tradição empirista no quadro de uma concepção inatista da inteligência. 
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Quer os métodos de medida criados por Galton, quer os métodos de tratamento de dados de 

observação em grandes amostras – métodos de estatística descritiva – estabeleceram a tónica 

metodológica e pragmática da abordagem diferencial da inteligência humana: a ênfase na quantificação 

das diferenças individuais estabeleceu o quadro de referência do desenvolvimento da investigação 

diferencial; os métodos de análise das distribuições das medidas, com destaque para a correlação e 

para a adopção da curva de Laplace-Gauss como paradigma da distribuição de medidas de traços 

mentais na população (Miranda, 1986), estabeleceram o quadro de referência da interpretação dos 

dados de observação. 

Destacando-se da psicologia geral, em termos de domínio, de método, de objectivos e de 

ênfases, a psicologia diferencial impôs-se na primeira metade do século XX mais pelo mérito das suas 

implicações metodológicas e aplicações que pela construção de um corpo teórico completo e coerente. 

De facto, as tentativas pioneiras de Galton para medir o “génio” vieram a mostrar-se inconsequentes 

por desadequadas dos pontos de vista metrológico e conceptual, mas não o foram do ponto de vista 

das aplicações práticas, pois a influência que exerceram em McKeen Cattell abriu caminho à 

introdução dos “testes mentais” nos E.U.A, país onde estas técnicas vieram a alcançar a máxima 

expansão e a mais generalizada utilização. Também outros grandes pioneiros da psicologia diferencial 

são hoje mais recordados pelo seu contributo para o desenvolvimento de instrumentos de medida que 

pelas construções teóricas de que foram autores, ainda que estas tenham sido relevantes no contexto 

dos respectivos trabalhos (Afonso, 1997, 2002a; Grigorenko, Jarvin & Sternberg, 2002). 

No decurso da primeira metade do século XX, a psicologia diferencial consistia, assim, numa 

“tecnologia descritiva permitindo verificar a existência de diferenças individuais estáveis e susceptíveis 

de aplicação prática” (Reuchlin, 1999/2002, p.17). As técnicas de medida da inteligência e das aptidões 

eram frequentemente construídas com propósitos de natureza prática (diagnóstico da deficiência ou da 

eficiência intelectual, selecção militar, escolar e profissional, orientação profissional e escolar) e 

caracterizavam-se por ou disporem de uma fundamentação teórica pouco elaborada ou se apoiarem 

em estudos correlacionais, designadamente de análise factorial, em que os testes constituem 

simultaneamente ponto de partida (averiguação da variabilidade inter-indivíduos e da comunalidade 

inter-testes) e ponto de chegada (operacionalização dos factores em medidas das diferenças 

individuais (Afonso, 1997, 2002a; Miranda, 2002). 

Podem distinguir-se nesta fase duas linhas de investigação diferencial da inteligência, 

metodologicamente diversas mas conceptualmente próximas, uma iniciada em França com Alfred Binet 

e colaboradores, a outra lançada em Inglaterra por Charles Spearman (1863-1945). No importante 

artigo que publica juntamente com Victor Henri em 1895, Binet não só delimita os contornos do novo 

domínio que designa “psicologia individual”, domínio que vem a consubstanciar o paradigma diferencial 
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de investigação em psicologia, como propõe uma abordagem da inteligência que contesta muito 

explicitamente a que se estabelecera com Galton e McKeen Cattell: “[…] quanto mais um processo é 

complexo e elevado, mais ele varia entre os indivíduos: as sensações variam entre os indivíduos, mas 

[variam] menos do que a memória, a memória das sensações varia menos que a memória das ideias, 

etc. Daqui resulta que se pretendemos estudar as diferenças existentes entre dois indivíduos, é 

necessário começar pelos processos mais intelectuais e complexos, e apenas em segunda linha 

atender aos processos simples e elementares”  (Binet & Henri, 1895, p.417, p.465). Define ainda as 

características que deve ter um teste mental: “deve ser tão diversificado quanto possível de modo a 

abranger o máximo número de faculdades psíquicas; deve incidir sobretudo nas faculdades superiores; 

a sua execução por um indivíduo não deve exceder uma hora e meia; deve ser variado para não fatigar 

excessivamente […]; deve ser apropriado ao meio a que pertence o indivíduo; e, finalmente, não deve 

exigir aparelhos complicados e de instalação exigente” (p.465). Deve ainda “ser independente da 

pessoa do experimentador, […] é necessário que os resultados obtidos por um observador sejam 

comparáveis aos obtidos por outros” (p.435). Fica assim delineado o quadro conceptual e metodológico 

da medida da inteligência que Binet vem a implementar, em colaboração com Théodore Simon (1873-

1961), na primeira Escala Métrica de Inteligência, publicada em 1905 e revista em 1908 e 1911. E abre-

se ao mesmo tempo uma linha de investigação, de construção e de sucessivo aperfeiçoamento de 

técnicas diferenciais de medida da inteligência que prosseguiu até à actualidade, não só através de 

testes que constituem herdeiros directos dos trabalhos de Binet (data de 2003 a publicação da quinta 

edição da Stanford-Binet Intelligence Scale) como de uma enorme diversidade de outros instrumentos, 

directa ou indirectamente inspirados na concepção de medida da inteligência de Binet – entre as quais 

as escalas de inteligência de David Wechsler (a mais recente das quais – WISC-IV – publicada também 

em 2003). Os primeiros índices propostos para expressar os resultados nos testes de inteligência – a 

Idade Mental, o QI de razão e o QI de desvio ou padronizado – são originários desta linha de 

investigação e, enquanto resultados globais obtidos a partir da avaliação das respostas a uma 

variedade de tarefas e problemas, sublinham o carácter unitário, global da noção de inteligência 

subjacente a estes testes.  

No artigo de 1895, Binet e Henri sugerem também uma perspectiva de investigação inovadora 

como parte do programa para a “psicologia individual”: o “estudo das relações que existem entre os 

diferentes processos psíquicos […] para estabelecer quais são os […] mais importantes, que governam 

os outros e que no conjunto permitem melhor caracterizar as diferenças psíquicas entre vários 

indivíduos” (pp.464-465). Apenas nove anos mais tarde, C. Spearman publica no American Journal of 

Psychology o artigo que se tornou clássico, “General Intelligence”, objectively determined and 

measured (Spearman, 1904) onde propõe o novo domínio “Psicologia Correlacional” cujo objectivo 
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seria “determinar positivamente todas as tendências psíquicas, e em particular as que ligam os 

chamados ‘testes mentais’ com a actividade psíquica de maior generalidade e interesse” (p.206). Em 

comum com Binet, desde logo, a ênfase em processos psicológicos molares por oposição aos 

fenómenos psíquicos moleculares que então ocupavam os psicólogos experimentais e os pioneiros da 

chamada “psicologia aplicada”. Mas em comum também a proposta metodológica de aceder a esses 

processos complexos a partir da observação das relações entre medidas de processos moleculares: 

em Spearman assiste-se ao nascimento do método das Equações Tétradas, que utilizou para 

demonstrar “objectivamente” a existência de um factor geral ou g (“provisoriamente designado 

inteligência geral” – p.206) subjacente a toda a actividade mental: “todos os domínios da actividade 

intelectual têm em comum uma função fundamental (ou conjunto de funções) enquanto os restantes 

elementos específicos de cada actividade [intelectual] parecem ser sempre completamente distintos 

entre si” (p.285) – esta concepção vem a ser designada “Teoria dos dois factores” (ou, por alguns, “bi-

factorial”) por distinguir duas categorias de factores, g (geral) e s (específicos), responsáveis pelas 

diferenças individuais em tarefas mentais.  

A extraordinária relevância do contributo de Spearman, no quadro do paradigma diferencial, 

assenta, primeiro que tudo, em razões de ordem teórica – a noção de “inteligência geral”, ainda hoje 

por muitos enaltecida como um dos grandes sucessos da psicologia científica (ver, por exemplo, 

Nyborg, 2003; Gottfredson, 1998), a Teoria Bi-factorial, que constitui o primeiro modelo estrutural da 

inteligência humana, e ainda a Teoria da Noegénese, que propõe em 1923 (Spearman, 1927) (ver 

p.58); mas associa-se também a razões de ordem metodológica – a inauguração de um novo método 

“correlacional”, inspirado em noções introduzidas por Galton e precursor da Análise Factorial, que veio 

a constituir metodologia privilegiada da investigação diferencial. Entre as mais destacadas aplicações 

desta classe de métodos, sobressai a derivação de modelos factoriais de organização das condutas 

cognitivas que se propõem descrever a estrutura das aptidões humanas. Identificam-se de seguida os 

mais representativos (Almeida, 1988; Brody, 2000; Sternberg, 1977, 1981a, 1990, 1999a):  

o Teoria das conexões de Thomson [1939]): concebe a mente formada por uma 

quantidade enorme de “conexões”, incluindo reflexos, hábitos, associações 

aprendidas, entre outras. O desempenho numa qualquer tarefa activa um grande 

número destas conexões e tarefas relacionadas, do tipo das que integram os testes 

mentais, envolvem uma amostra ou subconjunto comum de conexões. O factor geral 

identificado por Spearman seria indicativo de uma unidade matemática mais do que 

psicológica, uma vez que o que vários testes partilham não é uma capacidade global 

mas uma multiplicidade de conexões. Este ponto de vista põe em causa não os 

resultados obtidos por Spearman, mas a interpretação que Spearman faz deles. 
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o Teoria Multifactorial de Thurstone [1938]: opõe-se inicialmente à Teoria Bi-factorial de 

Spearman recusando a noção de g e advogando a existência de sete “aptidões 

mentais primárias”, independentes entre si – como aptidão espacial (S), velocidade 

perceptiva (P), aptidão numérica (N) ou aptidão verbal (V); o postulado da 

independência relativa das aptidões veio a ser posto em causa pela não satisfação do 

critério da estrutura simples a partir de rotação ortogonal, um procedimento 

metodológico introduzido por Thurstone tendo em vista o isolamento de factores 

independentes; em consequência, vem a reconhecer, em 1941, a correlação entre as 

aptidões primárias e a possível identificação, em análise factorial de segunda ordem, 

de um factor geral; 

o Teoria Bi-factorial de Holzinger [1938]: consiste numa extensão da teoria dos dois 

factores de Spearman, que admite a existência de factores de nível intermédio entre os 

factores g e s , comuns a alguns testes mas não a todos.  

o Modelo Radex de Guttman [1954]: não sendo directamente derivado da aplicação de 

metodologia factorial, propõe uma organização das aptidões mentais primárias de 

Thurstone (Snow, Kyllonen & Marshalek, 1984 citados em Sternberg, 1990) e sugere 

uma representação dos dados de avaliação psicométrica das aptidões. Consiste numa 

representação radial de complexidade das aptidões composta por duas partes: o 

simplex ou distância que num círculo separa cada ponto (aptidão) do centro, onde se 

situa g (quanto mais próxima do centro se situa uma aptidão tanto mais geral ela é, 

estando as aptidões próximas da periferia do círculo completamente contidas nas que 

estão próximas do centro); o circumplex ou orientação angular de uma determinada 

aptidão em relação ao círculo (em que estando as aptidões organizadas em torno do 

círculo, se situam mais próximas as que se correlacionam mais entre si);  

o Modelos Hierárquicos de Burt [1949] e de Vernon [1960]: Burt propõe uma organização 

hierárquica das aptidões com cinco níveis: a “mente humana” no topo; um segundo 

nível das “relações”, que contém g e um factor prático; um terceiro nível das 

“associações”, um quarto da “percepção” e um último das “sensações”. Por seu lado, 

Vernon faz uma proposta mais elaborada em que situa no primeiro nível, mais elevado, 

de uma hierarquia o factor geral ou g, no segundo nível, dois factores de grandes 

grupos – “verbal-numérico-educacional” ou v:ed e “prático-mecânico-espacial” ou k:m – 

e num terceiro nível um número elevado de factores de pequenos grupos, de certa 

maneira conciliando as propostas de Spearman e de Thurstone, mas dando mais 

importância a um número reduzido de factores de nível de generalidade elevado; 
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o Estrutura do Intelecto de Guilford [1967/1988]: identifica 120 (mais tarde 150) aptidões 

independentes, definidas a partir de cinco tipos de operações mentais, aplicadas a 

quatro (mais tarde cinco) tipos de conteúdos, tendo em vista seis tipos de produtos 

(5x4x6=120 ou 5x5x6=150); o modelo é graficamente representado como um cubo 

cujas três dimensões – operações, conteúdos e produtos – se cruzam entre si 

resultando nas aptidões que, por serem conceptualmente independentes, não 

pressupõem a existência de uma aptidão geral ou g; 

o Modelo de R. Cattell [1971]: comporta cinco factores de segunda ordem, isolados a 

partir da análise factorial de um amplo conjunto de factores de primeira ordem oblíquos 

(“aptidões mentais primárias” equivalentes às de Thurstone): destacam-se muito em 

especial dois factores – a inteligência fluida ou  gf  (“velocidade e exactidão do 

raciocínio abstracto, especialmente envolvendo problemas novos”) e a inteligência 

cristalizada ou gc (“conhecimento acumulado e vocabulário” – Sternberg, 1999, p.477)  

(ver também pp.38-39); estes factores, por serem oblíquos, sugerem a presença de um 

factor geral de terceira ordem e uma estrutura hierárquica, semelhante à proposta por 

Vernon; um modelo próximo do de Cattell é o de Horn [1965], seu aluno e mais tarde 

colaborador, embora acentue mais os factores gf e gc ao negar a pertinência da 

aptidão geral; 

o Teoria dos Três Estratos de Carroll [1993]: resultante da meta-análise de mais de seis 

décadas de investigação factorial, e da análise factorial comparada de quase 

quinhentos conjuntos de dados obtidos com amostras altamente diversificadas (quanto 

a nacionalidade, idade, escolaridade, etc), constitui o modelo factorial baseado na 

análise mais extensiva de dados empíricos. O modelo consiste numa hierarquia com 

três níveis ou estratos – num primeiro estrato, numerosas aptidões relativamente 

limitadas; num segundo estrato, cerca de dez aptidões mais amplas, correlacionadas 

entre si, das quais as mais importantes são a inteligência fluida, Gf, e a inteligência 

cristalizada, Gc; e num terceiro estrato, mais elevado, a Inteligência Geral, com alta 

saturação de Gf. Pela proximidade conceptual em relação às propostas de Cattell e 

Horn, esta estrutura é hoje sintetizada com a designação de “Modelo C-H-C” (Cattell-

Horn-Carroll) e constitui a mais aceite e reconhecida teoria factorial das aptidões 

humanas, pela robustez da sua fundamentação empírica e pela sua natureza 

compreensiva e integrativa (Carroll, 1993, 2003; Sternberg, 1999a; ver Daniel, 1997). 

Apesar do consenso em torno deste último modelo, a perspectiva factorial de investigação é 

ainda hoje alvo de acesa contestação, e os modelos estruturais são tidos por muitos como limitados: 
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primeiro, a comparação entre modelos factoriais, ou mesmo a avaliação de cada um por si, é 

extremamente difícil, posto que a diversidade é consequência de opções metodológicas dos seus 

autores, opções que não são objectivamente nem certas, nem erradas (por exemplo, todos os 

procedimentos de rotação dos eixos são aceitáveis porque matematicamente equivalentes e, contudo, 

das opções quanto à rotação dos eixos depende em larga medida a natureza dos factores isolados e a 

sua relação, que acabam por configurar o modelo – como “monárquico”, “oligárquico” ou “hierárquico”); 

segundo, os factores isolados por análise factorial são operacionalizados em medidas de aptidão que 

nada dizem sobre os processos mentais envolvidos na resolução dos problemas – são meramente 

descritivos do nível de competência mas não caracterizam o tipo de competência (isto é, dois 

indivíduos que obtêm o mesmo resultado numa medida de aptidão podem não ter acertado nos 

mesmos itens ou não ter utilizado os mesmos processos mentais para lhes responder) (Sternberg, 

1990). De certo ponto de vista, a análise factorial pode fundamentar muitas teorias mas não pode 

apoiar todas as teorias: pode admitir-se, entretanto, que por muito tempo ela contribuiu para limitar o 

número e o tipo de teorias aceites como psicologicamente plausíveis (Sternberg, 1977). 

A identificação de grandes dimensões das diferenças no domínio cognitivo e o delinear de 

modelos estruturais de organização das condutas configurou, apesar disso, o quadro de referência 

nomotético e relativamente estático (Sternberg & Kaufman, 1998) característico do paradigma 

diferencial, no qual a avaliação do indivíduo se centra em respostas a situações estandardizadas, se 

expressa por índices quantitativos que o situam na população com referência a normas intra-grupo e se 

interpreta em termos de quantidades de atributos (Afonso, 1997, 2002a). O paradigma diferencial, 

eminentemente avaliativo, desenvolveu-se sobretudo em função da evolução dos métodos de 

observação e dos métodos de análise de dados. Os métodos de observação ou testes, enquanto 

operacionalização de um construto psicológico, pressupõem a amostragem de dimensões (definição 

conceptual das dimensões psicológicas, como a inteligência), a amostragem de funções (definição 

operacional, selecção dos itens do teste) e a amostragem de indivíduos (a observação do desempenho 

de uma amostra de estandardização, representativa da população a que se destina o teste, possibilita 

o ensaio experimental que estabelece as regras de aplicação e de classificação/cotação das respostas, 

a construção de normas descritivas do desempenho da população no teste e o estudo metrológico – 

precisão e validação – das medidas) (Miranda, 2000). Os métodos de análise de dados remetem para 

uma enorme diversidade de técnicas estatísticas que surgiram, se ampliaram e aperfeiçoaram em 

função dos problemas colocados pela investigação diferencial, sendo que a sua aplicação se 

generaliza hoje a muitas outras áreas da psicologia e até a outras ciências (naturais, sociais e 

humanas).  
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Em 1964(a), Reuchlin caracteriza a abordagem diferencial em psicologia a partir de dois 

conceitos gerais que se definem mutuamente: um sistema de “dimensões” (como a inteligência, as 

aptidões, etc.) que constitui quadro único e comum para descrever as diferenças entre os indivíduos; e 

um sistema de “grupos teóricos” (sexo, idade, pertença sócio-económica, etc.) cuja intersecção define 

todos os grupos naturais e, no limite, todos os indivíduos12: uma dimensão define-se a partir da 

diferenciação observada entre pelo menos dois grupos teóricos e, reciprocamente, um grupo teórico 

define-se pela diferenciação, em relação a outros, em pelo menos uma dimensão psicológica. Este 

esquema lógico, põe em evidência uma noção fundamental – a noção de interacção – que vai ganhar 

especial importância no desenvolvimento do paradigma diferencial a partir dos meados do século XX. 

De facto, registou-se desde então assinalável evolução, consequência do crescimento de toda a 

ciência psicológica e de movimentos intrínsecos ao próprio domínio diferencial; destes, merecem 

destaque particular a aproximação entre psicologia “correlacional” e psicologia experimental, 

preconizada desde 1957 por Cronbach, e a complementaridade entre psicologia diferencial e psicologia 

geral, sublinhada desde a década de 60 por Reuchlin (1979, 1999/2002): Cronbach (1957, 1975a) 

propõe a criação de uma psicologia inter-domínios que tome simultaneamente, e em interacção, as 

variáveis de diferenciação inter-individual e inter-situacional; Reuchlin, por seu turno, assinala a 

reciprocidade entre as perspectivas “diferencialista” e “generalista”, reciprocidade que decorre da 

comunidade de objecto e da complementaridade de método, o que remete de novo para a interacção 

de variáveis individuais e contextuais. Se retomarmos a estrutura dos “Loci da Inteligência Humana” (cf. 

p.32), o paradigma diferencial inscreve-se, assim,  predominantemente, no “mundo interno do 

indivíduo”, no “nível Molar / Cognitivo”; mas a sua evolução tende para a valorização progressiva da 

interacção não só com outros níveis do mundo interno do indivíduo – “Biológico” e “Comportamental” – 

como sobretudo da interacção indivíduo X meio (relação mundo interno / mundo externo do indivíduo).  

Esta evolução do paradigma de investigação diferencial da inteligência, ainda que não pondo 

em causa a mais clássica perspectiva baseada na noção de “dimensão”, pela robustez que lhe 

conferem décadas de investigação empírica e pelas múltiplas aplicações práticas que sugeriu (nos 

domínios da educação, da clínica, do trabalho e das organizações) traduziu-se, assim, na progressiva 

aproximação à psicologia geral. Por um lado, pela acentuação de uma abordagem desenvolvimentista 

                                                
12 Reuchlin (1964a, pp. 41-42) distingue três tipos de grupos em psicologia diferencial: os “grupos naturais” (que se definem 
a partir da localização geográfica ou por determinados laços sociais – ex: alunos de uma escola), os “grupos teóricos”, (que 
constituem uma formalização abstracta ou teórica baseada nas características que distinguem os membros dos grupos 
naturais – ex: rapazes) e os “grupos experimentais” (constituídos por indivíduos extraídos dos grupos naturais mas que 
geralmente não são representativos de nenhum grupo natural, antes o são dos grupos teóricos tomados para estudo – ex: 
rapazes de determinada idade, de determinado nível escolar e habitando determinada região). A extracção dos grupos 
experimentais a partir dos naturais é feita através dos planos de amostragem, identificados por Fisher (grupos 
emparelhados, plano factorial, plano de quadrado latino), e os métodos de estatística indutiva permitem passar, com 
margem de erro conhecida, da observação dos grupos naturais à estimação dos parâmetros dos grupos teóricos.  
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– com expressão no plano metodológico (aplicação de estratégias de investigação longitudinal e de 

estudo de casos), no plano teórico (crescente implantação de modelos teóricos desenvolvimentistas) e 

no plano prático (ênfase na perspectiva idiográfica de avaliação e intervenção); por outro lado, pela 

renovação metodológica e conceptual decorrente do impacto da abordagem cognitiva na investigação 

diferencial da inteligência – que toma os processos psicológicos como unidade de análise e se centra 

no estudo do funcionamento cognitivo em termos de processamento da informação (Afonso, 1997, 

2002a). Por outras palavras, a evolução do paradigma diferencial de investigação da inteligência 

humana concorreu, nas últimas décadas, para a construção de uma psicologia inter-domínios, pela 

integração com outros paradigmas, designadamente, o CONSTRUTIVISTA e o INFORMACIONAL..  

 

3) O PARADIGMA CONSTRUTIVISTA OU PSICOGENÉTICO é, de entre os quatro paradigmas em 

análise, o que mais directamente se liga ao contributo de um único autor, Jean Piaget, e à área da 

psicologia, geralmente designada de “psicologia genética”13, de que foi impulsionador. O trabalho de 

Piaget radica em parte em fundamentos decorrentes dos dois paradigmas anteriores. Primeiro, pela 

sua formação de base em biologia, mais exactamente em zoologia, tomou como foco de estudo e de 

reflexão teórica o desenvolvimento da inteligência enquanto prolongamento dos mecanismos biológicos 

da adaptação (Piaget, 1950; ver Miranda, 1986): enquanto estes determinam a adaptação do 

organismo ao meio material imediato (por exemplo, ao meio físico-químico), a adaptação cognitiva 

comporta mecanismos muito mais indirectos, mas também mais flexíveis e adaptáveis à variedade das 

circunstâncias, mecanismos adaptativos estes que ampliam o campo de acção a contextos muito mais 

alargados do que o meio físico-químico imediato (Reuchlin, 2000). De notar que o objectivo último de 

Piaget consistia em compreender a evolução do conhecimento na espécie humana, um objectivo 

epistemológico por natureza que em Piaget remete para o estabelecimento de um paralelismo entre o 

desenvolvimento ontogenético, o desenvolvimento filogenético e a história das ciências, o que 

posiciona a inteligência como temática privilegiada na intersecção de domínios distintos de 

conhecimento – biologia, psicologia, epistemologia e filosofia (Piaget, 1950, 1972/1977). Mas Piaget 

terá recebido também influência do paradigma diferencial, designadamente ao estagiar com Simon no 

laboratório de Binet: recorde-se que a abordagem da medida da inteligência proposta por Binet pode 

ser tomada como desenvolvimentista, posto que assentava na ordenação da complexidade cognitiva 

das tarefas a partir da observação do desempenho de crianças de idade crescente, algo que conduziu 

à   adopção   da  “Idade Mental”  como índice  que hierarquizava, por  sua vez, as  crianças  a  partir  

                                                
13 Reuchlin assinala a ambiguidade desta designação que pode facilmente ser confundida com a “genética”, ramo da 
biologia que apresenta também interesse para o psicólogo (“genética do comportamento”); sugere a adopção do termo 
dominante na literatura anglo-saxónica “psicologia do desenvolvimento” (Reuchlin, 2000, p.223). 
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do nível que atingiam dentro do teste. Ao trabalhar, no âmbito do laboratório de Binet, na 

estandardização de testes com crianças parisienses, Piaget teve oportunidade de observar que 

crianças das mesmas idades cometiam erros cognitivos semelhantes, o que o levou a pensar que a 

distinção entre a criança e o adulto não decorre meramente de diferenças no grau de exactidão do 

pensamento (expressas quantitativamente), mas de diferenças na natureza das estruturas cognitivas 

disponíveis (expressas qualitativamente); de onde, a chave para entender o desenvolvimento cognitivo 

não consistiria em averiguar “onde” a criança erra, mas sim “como” ela erra (Wadsworth, 1996 citado 

em Plucker, 2003a). Trata-se de uma abordagem qualitativa, contrastante com a abordagem 

quantitativa que Piaget encontrara no laboratório de Binet, mas também contrastante, à semelhança 

dos métodos de Binet, com as propostas metodológicas oriundas de uma psicologia experimental14, e 

que inaugurou o paradigma construtivista da inteligência humana ao defini-la como adaptação, ou seja, 

como construção decorrente das interacções entre o indivíduo e o mundo que o rodeia. A acção do 

indivíduo consubstancia a interacção indivíduo X meio, pelo que constitui simultaneamente instrumento 

e matéria-prima do desenvolvimento cognitivo (a inteligência como processo e não como produto) 

(Piaget, 1972/1977). Nas palavras de Reuchlin (2000, p. 223) “o princípio [subjacente] aos estudos 

genéticos consiste em explicar um mecanismo pela maneira como ele próprio se constrói”. Neste 

quadro, a inteligência define-se como a mais geral forma de coordenação das acções e das operações 

que caracterizam os vários níveis de desenvolvimento, não como uma faculdade mental ou uma 

entidade em si mesma (Lautrey & Ribaupierre, 2004). 

São quatro os factores do desenvolvimento da inteligência para Piaget (Almeida, 1988; 

Reuchlin, 2000; Sternberg, 1990):  

o a maturação do sistema nervoso: progressiva diferenciação funcional e inter-conexão 

dos centros e das vias nervosas que prossegue para lá do nascimento e que delimita 

as possibilidades da criança ao nível do comportamento; constitui condição necessária, 

mas não suficiente, do desenvolvimento cognitivo (necessária porque suporte 

neurofisiológico do comportamento, mas não suficiente porque não comporta 

estruturas cognitivas pré-formadas); 

o a acção sobre os objectos: experiência adquirida no decurso da acção da criança 

sobre o meio – nas fases mais precoces, “experiência física”, tendo em vista a 

descoberta das propriedades dos objectos (“abstracção simples”); nas fases mais 

                                                
14 Uma aproximação entre Piaget e Binet pode ser encontrada no facto de ambos terem rompido com a tradição 
experimental laboratorial que se estabelecera desde Leipzig: em Binet assistimos ao nascimento da metodologia diferencial, 
em Piaget à proposta do “método clínico”-  diálogo com uma criança a propósito da resolução de uma tarefa proposta. 
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avançadas, “experiência lógico-matemática”, tendo em vista a descoberta das 

propriedades das acções coordenadas (“abstracção reflectida”); 

o os factores sociais: experiências sociais determinantes do desenvolvimento da 

linguagem, da interacção e cooperação com os outros e da aquisição de um conjunto 

de regras de conduta; inclui a educação formal, na família e na escola; 

o a equilibração: processo de auto-regulação que consiste na resposta às perturbações 

introduzidas pelo meio – problemas, lacunas, conflitos – através de compensações 

activas; estas respostas envolvem dois processos complementares, a “assimilação” do 

real às estruturas cognitivas do sujeito e a “acomodação” ao real dessas mesmas 

estruturas (Miranda, 1986, p.37); da equilibração depende a convergência dos efeitos 

da maturação, da experiência e das interacções e transmissões sociais e o 

desenvolvimento cognitivo enquanto “evolução dirigida” a um fim, ou adaptação. 

Uma distinção se impõe desde já no quadro da concepção de Piaget sobre a inteligência 

(Flavell, 1963): a distinção entre conteúdo, função e estrutura cognitiva. O conteúdo consiste no 

comportamento observado em si, comportamento enquanto dado de observação bruto, não 

interpretado (por exemplo, um acto de preensão); a função consiste na característica lata e universal da 

actividade inteligente, transversal a todas as idades e que virtualmente define a própria essência do 

comportamento inteligente (processo organizado e activo de assimilação e de acomodação, processo 

de equilibração); a noção de estrutura cognitiva situa-se entre função e conteúdo: remete para um 

conjunto de organizações sucessivas da actividade cognitiva que se modificam com a idade, 

organizações criadas através do funcionamento e inferidas a partir dos conteúdos do comportamento. 

As estruturas cognitivas funcionam como mediadores entre as funções (“invariantes funcionais”) e o 

conteúdo (altamente diversificado); comportam esquemas ou classes de sequências de acção que se 

organizam em bloco, em totalidades (planos de acção ou estratégias como, por exemplo, o esquema 

da sucção ou o da preensão). Assim, o conteúdo do comportamento inteligente é muito variável ao 

longo do desenvolvimento ontogenético, mas as propriedades do funcionamento geral do processo 

adaptativo mantêm-se; as estruturas cognitivas e os esquemas, por seu turno, modificam-se, não num 

simples contínuo de progressivo aperfeiçoamento, mas antes por uma sucessiva diferenciação 

qualitativa que sugere a identificação de períodos discretos de desenvolvimento.  

Piaget fala de quatro estádios do desenvolvimento da inteligência (Piaget, 1947/2002; ver 

também Flavell, 1963; Reuchlin, 2000) – o estádio Sensório-motor (0 - 18/24 meses); o estádio Pré-

operatório (18/24 meses - 7/8 anos); o estádio das Operações concretas (7/8 anos – 11/12 anos); e o 

estádio das Operações formais (11/12 anos – 14/15 anos) – cuja sequência é tida como invariante, 

posto que as estruturas cognitivas de um estádio integram as estruturas dos estádios anteriores 
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construindo-se sobre elas, ainda que haja alguma variação nos limites etários dos estádios, que 

constituem apenas indicadores gerais aproximados. Genericamente, o desenvolvimento dá-se da 

indiferenciação (egocentrismo) para a diferenciação progressiva (descentração), da acção reflexa 

simples para a edificação de esquemas de acção progressivamente mais complexos e flexíveis, da 

pluralidade de respostas pré-programadas para a integração de esquemas em estruturas cognitivas 

globais, dos esquemas de acção imediata e concreta para esquemas de acção interiorizada, do real 

para o possível. Em cada estádio, é descrito um período inicial de preparação, em que as estruturas 

que definem o estádio se encontram em processo de formação e organização, pelo que o 

comportamento tende a revelar pouca estabilidade, e uma fase de aquisição, em que é atingido o 

equilíbrio e as estruturas cognitivas se organizam de forma coesa em “estruturas de conjunto” cujas 

propriedades apresentam elevado grau de interdependência, constituindo partes de um robusto 

sistema global. É a diferenciação qualitativa entre as “estruturas de conjunto”, a que cada indivíduo 

acede numa sequência invariante, que constitui, aliás, critério delimitador dos estádios de 

desenvolvimento. Não se conclua, contudo, que o acesso a uma estrutura cognitiva determina a sua 

disponibilização imediata a toda e qualquer tarefa: pelo contrário, desenvolvimentos cognitivos 

similares podem ocorrer dentro de um estádio em momentos diversos, em função das tarefas a que se 

aplicam (“desfasamentos horizontais”) ou em diferentes idades ao longo do desenvolvimento 

ontogenético (“desfasamentos verticais”) (Flavell, 1963). 

As noções de desfasamento horizontal e vertical, o reconhecimento da flexibilidade nos 

parâmetros etários que delimitam os estádios e a pluralidade de vias de acesso ao pensamento formal 

sugerem a emergência de diferenças individuais contínuas e estáveis, no quadro do desenvolvimento 

cognitivo, o que poderia, de certo modo, ter aproximado o paradigma construtivista do diferencial. 

Piaget, contudo, nunca se interessou pelas diferenças individuais como objecto de estudo; o que o 

ocupou foi o “sujeito epistémico” e a descoberta de leis universais do desenvolvimento cognitivo. Nas 

suas próprias palavras “[…] não tenho interesse algum  pelo indivíduo. Estou interessado nos 

mecanismos gerais, na inteligência, nas funções cognitivas, mas o que torna um indivíduo diferente de 

outro parece-me muito menos informativo no que respeita ao estudo da mente humana em geral” 

(Inhelder & Piaget, 1971, p. 211 citados em Lautrey & Ribaupierre, 2004). Contudo, o valor da sua 

teoria no quadro da integração de paradigmas foi objecto de grande atenção por parte de um seu 

discípulo, Maurice Reuchlin, a partir dos anos 60 (Reuchlin, 1964b, 1977; Reuchlin & Bacher, 1989) 

(ver p.76). A ideia de que o desenvolvimento se manifesta sobretudo por uma crescente diferenciação, 

introduzida por H. Spencer em 1857 enquanto lei universal subjacente a qualquer evolução (desde a 

formação do sistema solar, à evolução das espécies, desde a evolução da linguagem, à evolução das 

artes ou das estruturas sociais) e retomada de formas diversas por numerosos autores, sugeria que o 
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esforço de renovação da psicologia diferencial incidisse em particular na sua integração com a 

psicologia do desenvolvimento (Reuchlin, 1999/2002, 1987, 1988). Neste quadro, a teoria da 

inteligência de Piaget dispõe simultaneamente de uma base empírica suficientemente ampla e de uma 

estrutura suficientemente coerente e aberta para constituir um quadro de reflexão heurístico no domínio 

da inteligência: a noção de “estrutura de conjunto”, por exemplo, sugere uma explicação teórica para o 

conceito diferencial de factor g e a noção de “desfasamento horizontal” pode ser aproximada dos 

factores de grupo identificados nas teorias multifactoriais (Reuchlin, 1977). Este tipo de hipóteses abriu 

caminho à implementação de um vasto programa de investigação no Laboratório de Psicologia 

Diferencial dos Altos Estudos de Paris, sob a direcção de Reuchlin, no qual a abordagem diferencial se 

distanciou da clássica constatação de diferenças no domínio cognitivo e avançou no sentido da 

compreensão e explicação dessas mesmas diferenças no âmbito da teoria do desenvolvimento de 

Piaget (Lautrey & Ribaupierre, 2004; Reuchlin, 1988; Reuchlin & Bacher, 1989). Para lá dos resultados 

valiosos que proporcionou, este programa de investigação contribuiu para estabelecer um importante 

debate epistemológico sobre a possibilidade de integração de domínios (de paradigmas) da ciência 

psicológica e sobre a natureza que deverá assumir qualquer teoria em psicologia, para que dê conta 

simultaneamente do “universal” e do “individual” (Lautrey, 1995; Reuchlin, 1995a,b). 

Este debate epistemológico teria certamente agradado a Piaget, “zoólogo por formação, 

epistemólogo por vocação e logicista por método” (Inhelder, 1960 citada em Miranda, 1986, p.36): para 

ele a inteligência define-se enquanto actividade de um organismo, mas é ela que engendra o próprio 

conhecimento científico, e dentro dele o conhecimento biológico, pelo que para Piaget é compreensível 

que as teorias psicológicas da inteligência se situem entre as teorias biológicas da adaptação e as 

teorias do conhecimento em geral, entre a biologia e a epistemologia. É neste âmbito que Piaget 

(1947/2002, pp. 13-19) propõe uma “classificação das possíveis interpretações da inteligência” que diz 

ser aplicável paralelamente ao conceito biológico de adaptação e ao conceito epistemológico de 

conhecimento: as relações entre o organismo e o meio admitem seis interpretações possíveis – ou (I) 

rejeitam a ideia de uma evolução (criacionismo) ou (II) aceitam a ideia de processo evolutivo 

(evolucionismo) e, em qualquer destas duas posições, atribuem a adaptação ou (1) a factores externos 

ao organismo, ou (2) a factores internos ao organismo ou (3) à interacção entre factores externos e 

internos. Assim, do ponto de vista não-evolucionista, a adaptação pode ser explicada (I.1) pela 

harmonia pré-estabelecida entre o organismo e as propriedades do meio, (I.2) pela resposta pré-

determinada a cada situação, através da actualização de estruturas potenciais pré-formadas ou (I.3) 

pela “emergência” de estruturas completas, não redutíveis a componentes elementares, determinadas 

simultaneamente a partir do exterior e do interior. Do ponto de vista evolucionista, a adaptação pode 

ser explicada ou (II.1) pela pressão do meio sobre o organismo, ou (II.2) pela mutação endógena e 
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subsequente selecção pelo meio (não pela competição entre organismos como em Darwin) ou (II.3) 

pela progressiva interacção entre factores internos e externos. É nesta última categoria de concepções 

que Piaget situa a sua teoria operatória da inteligência: as operações intelectuais, cuja forma mais 

complexa corresponde à lógica e à matemática, constituem acção, produzida pelo indivíduo no teste da 

realidade, e organizam-se em sistemas complexos que, longe de serem estáticos, têm carácter 

dinâmico e reversível. “A adaptação pode ser descrita como o equilíbrio entre a acção do organismo e 

o meio […] o equilíbrio entre assimilação e acomodação, […] o equilíbrio na interacção entre o sujeito e 

o objecto” (Piaget, 1947/2002, pp. 8-9). 

Na classificação dos “Loci da Inteligência Humana” (cf. p.32), conceptualmente não muito 

distinta da anterior, o paradigma construtivista ou psicogenético situa-se, portanto, muito claramente na 

interacção indivíduo X meio: a teoria remete simultaneamente para factores individuais – no nível 

biológico (a inteligência como adaptação, em parte dependente da maturação biológica), no nível molar 

(a inteligência como construção de estruturas cognitivas) e no nível comportamental (a inteligência 

como acção sobre o meio) – e para factores do meio – o meio imediato (que cria desequilíbrios e 

suscita esforço de adaptação) e o meio social (que estabelece o contexto e o sentido da adaptação); 

por fim, o conceito nuclear de equilibração define a inteligência enquanto processo de auto-regulação 

tendo em vista a adaptação do indivíduo ao meio, um processo por definição interactivo e dinâmico.  

Outros autores e modelos poderiam ser classificados ao lado de Piaget, pela proximidade 

epistemológica dos seus conceitos e pela natureza construtivista das suas propostas (por exemplo, 

Robbie Case, 1985; Kurt Fischer, 1980; G. Halford, 1982; Pascual-Leone, 1987; Demetriou & Efllides, 

1985 e R. Siegler, 1984 citados em Sternberg, 1990). Contudo, o paradigma construtivista da 

inteligência humana remete na essência para Piaget e as diversas teorias alternativas apresentam 

sobreposições e convergências, entre as quais Sternberg (1990) chama a atenção para quatro: 

desenvolvimento com a idade 1) das estratégias de controlo, progressivamente mais sofisticadas 

(processos de planeamento, regulação e avaliação – numa palavra, metacomponentes); 2) do 

processamento da informação, progressivamente mais exaustivo (com o aumento da descentração, 

ampliação da informação tomada como pertinente e da capacidade de explorar de forma sistemática a 

realidade e as possibilidades); 3) da compreensão de relações sucessivamente mais complexas, ou de 

ordem progressivamente mais elevada (primeira ordem, estádio das operações concretas: 

classificação, seriação, causalidade, relações entre objectos; segunda ordem, estádio das operações 

formais: relações entre relações, relações abstractas); 4) da flexibilidade na utilização de estratégias de 

processamento de informação (capacidade crescente de responder a evidências contraditórias ou não 

consistentes com as suas convicções). Ao equacionar nestes termos o desenvolvimento cognitivo, 
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Sternberg descreve-o tomando por referência conceitos provenientes de um outro paradigma de 

investigação da inteligência humana: o PARADIGMA INFORMACIONAL ou COMPUTACIONAL.. 

 

4) O PARADIGMA INFORMACIONAL toma como metáfora o processamento informático de dados e 

procura entender a inteligência em termos de processos mentais de tratamento da informação. Ao 

incidir nos mecanismos internos do funcionamento da inteligência, constitui alternativa ao paradigma 

diferencial clássico, que concebe as aptidões como dimensões relativamente estáveis no indivíduo, 

organizadas em estruturas estáticas, e quantificáveis através de medidas do desempenho em 

situações estandardizadas de observação (técnicas diferenciais). Destas medidas, menos preocupadas 

com os “processos” do que com os “produtos” da inteligência, decorre uma classificação do “nível 

intelectual” por referência à população, não uma compreensão qualitativa do funcionamento mental do 

indivíduo, ainda que esta se afigure de maior pertinência em muitos contextos de intervenção 

psicológica. E mesmo quando algumas técnicas diferenciais, em função do seu conteúdo heterogéneo, 

possibilitam a decomposição de uma avaliação global da inteligência num perfil que identifica áreas 

diferenciadas de “funcionamento intelectual”, a natureza dos construtos para que um tal perfil remete 

permanece “dimensional” (expressa o “grau” de desenvolvimento relativo nessas áreas) e carece, regra 

geral, de uma teoria acerca das funções ou mecanismos mentais envolvidos na resolução de cada tipo 

de problema. Pelo contrário, o paradigma informacional pretende suprir as lacunas do paradigma 

diferencial no que toca à compreensão dos processos de resolução de tarefas e das diferenças 

individuais nesses processos, bem como à utilidade prática do ponto de vista das implicações 

preventivas ou compensatórias (Miranda, 1986). Caracteriza-se pelo maior interesse pela delimitação 

do construto “inteligência” do que pela identificação de “quem é inteligente”, pela maior ênfase nos 

processos cognitivos do que nos resultados ou produtos finais da actividade mental, na intervenção 

psicológica promotora do desenvolvimento cognitivo do que na predição do êxito num meio pré-definido 

e não modificável (Almeida, 1988). 

Ainda assim, o paradigma informacional de investigação da inteligência não surge apenas 

como reacção directa ao paradigma diferencial, antes decorre de reacção muito mais profunda e 

decisiva dentro da psicologia, a partir da década de 60, à hegemonia que a abordagem behaviorista ou 

comportamental tivera ao longo da primeira metade do século XX (Sternberg, 1977): ao conceber o 

comportamento como único objecto legítimo da psicologia científica e equacionar a investigação como 

o estabelecimento de relações entre estímulos e respostas, esta escola de pensamento rejeita todo e 

qualquer conceito que remeta para o plano do funcionamento mental do indivíduo (para a “caixa negra” 

que jamais poderia ser objecto de escrutínio objectivo). E ao fazê-lo estabelece um Zeitgeist pouco 

favorável quer ao estudo dos mecanismos internos de funcionamento mental, quer à afirmação dos 
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conceitos emergentes no paradigma diferencial (conceitos “mentalistas” como inteligência, aptidões ou 

traços). Por isso, a psicologia experimental, de orientação predominante behaviorista, tendeu a dar 

pouca atenção a tópicos de investigação como a inteligência (variáveis mentalistas e molares) por 

concentrar-se sobretudo no estudo de mecanismos analisáveis em termos de estímulo-resposta, ou S-

R (observáveis e moleculares). Podem identificar-se apenas tentativas de compreensão da inteligência 

à luz desta perspectiva como, por exemplo, a de Thorndike, que vê a inteligência como função do 

número de conexões S-R formadas pelo indivíduo (uma ideia, aliás, próxima da Teoria das Conexões 

de Thomson – cf. p.45) (Sternberg, 1981a)15. 

Poderá então questionar-se, por que razão sobreviveu o paradigma diferencial durante a 

primeira metade do século XX, mas não se estabeleceu em paralelo um paradigma de investigação 

ocupado dos processos de “funcionamento” mental, e que pusesse em questão a posição 

comportamental. Quatro ordens de razões podem ser invocadas: por um lado, a divisão da psicologia 

científica em duas disciplinas (psicologia experimental e psicologia correlacional), oportunamente 

assinalada por Cronbach (1957), favorecia que ambas criassem o seu próprio nicho de investigação, 

sem se preocupar com a articulação ou sequer com o debate; a comunicação era aliás grandemente 

dificultada pelo contraste entre os níveis de observação e explicação em que se situavam as duas 

disciplinas (a psicologia experimental centrada em variáveis moleculares e a psicologia correlacional ou 

diferencial ocupada com variáveis molares) (Gilles, 1999) bem como pelos loci das variáveis tratadas (a 

psicologia experimental variáveis comportamentais, observáveis, e a psicologia correlacional variáveis 

internas, inferidas16) (Baars, 1986). Mas sem dúvida que a sobrevivência do domínio diferencial, apesar 

da supremacia comportamental, também se terá devido ao seu enorme sucesso em diversos campos 

de aplicação – a escola, a instituição militar, a empresa, a clínica – e ao facto de ter dado visibilidade e 

contribuído para o estabelecimento da actividade profissional do psicólogo em vários países. Acresce 

que a perspectiva mecanicista (S-R) subjacente à abordagem comportamental era particularmente bem 

aceite numa época de grande expansão industrial dominada pela metáfora da sociedade como enorme 

engrenagem na qual cada ser humano constitui uma peça; mas jamais poderia continuar a sê-lo após o 

movimento humanista dos meados do século XX, ao qual Gordon Allport (1897-1967) e Carl Rogers 

(1902-1987), entre outros, deram impulso determinante, e que remete o núcleo da intervenção 

                                                
15 Merece referência uma outra abordagem oriunda da psicologia experimental, contrastante com a behaviorista, que se 
ocupou de conceitos próximos do de inteligência: a Gestalt. Embora tenha tomado por objecto sobretudo os fenómenos 
perceptivos e outros em ligação com a memória, introduz o conceito de insight (a emergência de uma solução completa 
decorrente da configuração global do campo) e a noção de comportamento inteligente enquanto pensamento “produtivo” 
(insightful thinking), não “reprodutivo” (memorial thinking) (Köhler, 1927 e Wertheimer, 1945 citados em Sternberg, 1981a). 
16 Assinale-se que, apesar de se basear na inferência de grandes dimensões internas subjacentes ao funcionamento 
mental, o paradigma diferencial não deixou de ser em parte influenciado pela supremacia comportamental: a medida 
psicológica assenta tradicionalmente na observação do desempenho e centra-se, por consequência, na avaliação do 
comportamento observável e não do funcionamento dos processos mentais a ele subjacentes.  
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psicológica para o indivíduo e para a forma como entende (“representa”) e sente o mundo à sua volta. 

Por fim, o advento da ciência informática, a partir dos anos 60, com a criação de máquinas para 

tratamento automático de informação, os computadores, forneceu não só a metáfora para a edificação 

de uma nova psicologia (demonstrando que para que haja um output (R) não basta que haja 

determinado input (S); é também necessário que se interponha um qualquer processamento de 

informação) mas ainda um novo instrumento com possibilidades nunca antes supostas para a própria 

implementação da investigação em psicologia. 

Assim se explica que aquela que pode ser considerada a mais antiga abordagem cognitiva da 

inteligência (Cianciolo & Sternberg, 2004; Sternberg, 1979, 1990), que conceptualiza g como conjunto 

de processos cognitivos – a Teoria da Noegénese de Spearman (1923, citado em Sternberg, 1990) – 

não tenha encontrado clima propício à investigação sobre os mecanismos mentais da inteligência 

humana, clima que só durante a década de 70 do século XX veio a estabelecer-se, criando as 

condições para o emergir do paradigma informacional. De facto, os princípios da cognição propostos 

por Spearman – a “apreensão de experiências”, a “edução de relações” e a “edução de correlatos” – 

encontram hoje paralelo em conceitos da psicologia cognitiva – a “codificação”, a “inferência” e a 

“aplicação”, respectivamente. E porque Spearman se ligou fundamentalmente ao paradigma diferencial, 

dos seus trabalhos poderia ter decorrido a abordagem integrativa no domínio da inteligência que só 

aconteceu cinco décadas mais tarde, com a implantação da corrente cognitivista de investigação da 

inteligência: uma abordagem que, ao tomar simultaneamente a variabilidade inter-indivíduos e a 

variabilidade inter-estímulos, responde ao desafio de Cronbach (1957, 1975a) no sentido da construção 

de uma psicologia inter-domínios.   

Em 1981(d), Sternberg agrupa os estudos cognitivistas da inteligência em quatro categorias 

que não pretende nem exaustivas, nem mutuamente exclusivas: estudo dos correlatos cognitivos, das 

componentes cognitivas, do treino cognitivo e dos conteúdos cognitivos. 

o Correlatos cognitivos: apesar de se basear na aplicação de uma técnica estatística 

tradicional na abordagem diferencial – a correlação – o estudo dos correlatos 

cognitivos analisa as relações entre os resultados em medidas estandardizadas 

clássicas da inteligência e os parâmetros gerados por modelos cognitivos relativos a 

aspectos elementares do funcionamento mental (não as relações entre os resultados 

obtidos em várias técnicas diferenciais, a metodologia correlacional característica do 

paradigma diferencial) (Sternberg, 1981d, 1990, 1994b); ver também Almeida, 1988). 

Baseia-se, assim, na correlação entre a avaliação obtida em testes tradicionais de 

inteligência e a avaliação da aptidão para o desempenho de tarefas que envolvem 

processamentos de informação básicos – “tarefas experimentais de calibragem” 
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(Gilles, 1999, p. 175) como emparelhamento de letras ou memória imediata. Recorre a 

instrumentos como o taquistoscópio ou o terminal de computador, que possibilitam a 

exposição controlada de estímulos e a medição exacta do tempo de resposta, que 

constitui a principal variável dependente neste tipo de estudos. O objectivo consiste em 

demonstrar como as diferenças individuais na velocidade ou na eficácia do 

funcionamento de processos cognitivos fundamentais se ligam às diferenças 

observadas ao nível do comportamento cognitivo complexo envolvido na resolução de 

testes de inteligência. Apesar de as correlações obtidas não ultrapassarem a “barreira 

dos .30”, um valor significativo mas relativamente modesto, e de diversos autores 

apontarem limitações a esta modalidade de estudo da inteligência pelas dúvidas que a 

sua interpretação suscita e pela sua natureza “mecanicista” (Almeida, 1988), estas 

investigações tiveram o mérito de aproximar o estudo das diferenças individuais da 

investigação cognitiva, abrindo caminho a outros contributos neste paradigma. 

o Componentes cognitivas: em 1977, Sternberg propõe a análise componencial da 

inteligência humana como síntese das perspectivas diferencial e de processamento da 

informação, sugerindo que ao apoiar-se nas suas potencialidades complementares 

evitaria, no entanto, as suas limitações. O objectivo da análise componencial consiste 

em identificar as operações mentais subjacentes à resolução de tarefas do tipo das 

que se incluem nas técnicas diferenciais clássicas de avaliação da inteligência ou das 

aptidões – por exemplo, analogias, completamento de séries, rotação mental e 

silogismos. Do ponto de vista diferencial, a análise componencial pode ser encarada 

como um algoritmo detalhado de validação de construto, por consistir num esforço de 

elaboração dos traços inferidos (pela identificação das operações mentais que 

envolvem) e do desempenho avaliado com uma técnica diferencial; do ponto de vista 

do processamento da informação, a análise componencial pode ser entendida 

enquanto conjunto de procedimentos que revelam a natureza e a organização dos 

processos elementares de tratamento mental da informação (Sternberg, 1977). Uma 

“componente”, a unidade fundamental de análise nesta categoria de estudos, consiste 

num “processo elementar [de tratamento] de informação que opera sobre uma 

representação interna de objectos ou símbolos”; ela pode “traduzir um input sensorial 

numa representação conceptual, transformar uma representação conceptual noutra, ou 

traduzir uma representação conceptual num output motor” (Sternberg, 1977, p. 65; 

Sternberg, 1979). Um estudo de análise componencial parte da formulação de uma 

teoria ou modelo de processamento mental subjacente a um determinado desempenho 
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(geralmente na forma de um fluxograma); de seguida, o modelo é empiricamente 

testado, em situação laboratorial e com instrumentos de alta precisão (taquistoscópios 

ou terminais de computador) que controlam os tempos de resposta, as taxas de erro e 

os padrões de escolha de respostas (as variáveis dependentes), e os parâmetros do 

modelo são estimados pela aplicação da técnica de regressão múltipla; por fim, 

determina-se as correlações destas componentes entre si e com resultados nos testes 

de inteligência – pretende-se determinar assim que componentes de processamento 

de informação são críticas para o desempenho cognitivo, tomando um ponto de partida 

teórico (Sternberg, 1981d, 1985a,1990). Nos primórdios da investigação componencial, 

os modelos tendiam a isolar componentes simples de processamento mental; contudo, 

posteriormente evoluíram no sentido de incluírem múltiplas componentes, 

designadamente as metacomponentes ou processos executivos de ordem superior que 

organizam, planeiam e monitorizam o desempenho, e as componentes de resolução, 

como por exemplo a codificação, a inferência, a aplicação, ou a justificação, que 

constituem processos mais elementares de tratamento da informação. As correlações 

entre os tempos de processamento mental da informação e os resultados em testes de 

inteligência são moderadas, geralmente entre .4 e .6 (Sternberg, 1990), mas tendem a 

ser maiores quanto mais elevado o nível de complexidade das componentes de 

processamento envolvidas, atingindo mesmo valores máximos (.6 a .8) quando são 

incluídas as metacomponentes (Almeida, 1988). Em relação ao método dos correlatos 

cognitivos, a análise componencial distingue-se, assim, pelo nível mais complexo dos 

fenómenos que observa, de onde decorrem correlações mais elevadas com o 

desempenho em tarefas complexas, e pela maior ênfase na formulação, ajustamento e 

ensaio de modelos formais de processamento mental da informação (Sternberg, 

1981d, 1990). 

o Treino cognitivo: parte da análise teórica de uma tarefa e da formulação de uma 

hipótese acerca da origem das diferenças individuais nessa tarefa (pelo que pode 

articular-se com qualquer das metodologias anteriores no que toca à decomposição 

cognitiva da tarefa); segue-se o teste da hipótese que passa pelo treino intensivo, de 

indivíduos com nível mais baixo na execução da tarefa, na competência que se supõe 

originar as diferenças, e o reteste que, no caso de evidenciar melhoria significativa, 

confirmará a relevância da competência treinada para a execução da tarefa em causa 

(Sternberg, 1981d, 1990). Ao contrário da perspectiva diferencial, que liga as tarefas e 

os itens dos testes a dimensões gerais e abstractas e se centra na interpretação dos 
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resultados do desempenho, esta abordagem decompõe essas tarefas e os itens em 

componentes mais elementares de processamento mental, componentes 

potencialmente mais treináveis e susceptíveis de intervenção remediativa (Almeida, 

1988). A conclusão mais replicada neste tipo de estudos é a de que a durabilidade e a 

generalizabilidade do treino dependem de este incidir simultaneamente no nível das 

metacomponentes (ou processos executivos de nível superior) e das componentes de 

resolução (que executam as ordens das anteriores); esta abordagem pode assim 

contribuir para discernir quais os aspectos da cognição humana que são passíveis de 

treino e que podem determinar significativa melhoria do funcionamento cognitivo de um 

indivíduo. Apesar de um relativo sucesso prático, contudo, esta metodologia é 

fortemente contestada por alguns autores (Sternberg, 1981d, 1990) enquanto 

fundamento para a construção teórica; embora constitua um complemento interessante 

para as outras metodologias descritas, esta abordagem só por si não permite testar ou 

avaliar teorias, pela ambiguidade da interpretação do eventual impacto nulo do treino. 

Não constitui, assim, uma metodologia alternativa nem aos correlatos cognitivos nem 

às componentes cognitivas, distinguindo-se antes pela mais estreita ligação a 

situações de carácter concreto, naturalista, mais próximas das condições habituais de 

vida, em vez das situações de observação estritamente laboratoriais das outras 

metodologias (Sternberg, 1981d; ver também Almeida, 1988). Desta aproximação à 

tradicional metodologia diferencial decorrem mais amplas possibilidades de aplicação 

em domínios como a educação. 

o Conteúdos cognitivos: também este tipo de estudos prescinde do contexto laboratorial 

ao centrar-se na observação de peritos (experts) e de novatos (novices) em situação 

concreta de realização de tarefas complexas, como a resolução de problemas de 

Física, a selecção de estratégias e de movimentos no Xadrez ou a aquisição de 

informação numa área específica de conhecimento; ao comparar os dois grupos, 

pretende-se determinar que processos, estratégias ou componentes de processamento 

mental são críticas para o desempenho eficiente num determinado domínio. Estes 

estudos sugeriram que a capacidade de organização flexível da informação na 

memória a longo-prazo, de modo a mantê-la facilmente evocável para múltiplas 

utilizações, constitui um possível locus de diferenciação entre indivíduos mais e menos 

experientes, por facilitar a transferência de conhecimentos de situações anteriores para 

a resolução de problemas novos (Sternberg, 1981d,1990; ver também Almeida, 1988). 

A organização do conhecimento, quer “declarativo” (informação factual), quer 
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“procedural” (estratégias de resolução automatizadas), parece assim condicionar o 

acesso à informação e determinar a sua correcta utilização através da interacção entre 

a estrutura do conhecimento (quantidade, coerência e grau de hierarquização do 

conhecimento) e o funcionamento dos processos cognitivos. Esta abordagem terá, 

aliás, tido a importante vantagem de chamar a atenção para que os processos 

cognitivos não operam independentemente dos conteúdos, pelo que as diferenças 

individuais no que toca a base de conhecimentos terão provavelmente um papel de 

relevo na adaptabilidade diferencial dos indivíduos (Gilles, 1999). Ainda que muita 

investigação nesta linha se tenha baseado sobretudo em índices quantitativos (como 

tempo de resolução ou número de erros), alguns aspectos qualitativos distinguem 

também as estratégias de resolução por parte de peritos e de novatos: ao responder a 

problemas de física, por exemplo, os peritos tendem a diferenciar-se dos novatos por 

iniciar a tarefa por uma abordagem global do problema, que lhes proporciona uma sua 

representação física, e que constitui, ao mesmo tempo, a base para a posterior 

formulação e ensaio de equações, e a instância de controlo de todo o processo de 

resolução (Almeida, 1988). 

Numa inventariação mais recente dos métodos de investigação cognitivista, Gilles (1999) 

acrescenta ainda dois que podem ser encarados como extensão da análise componencial da 

actividade cognitiva: a modelização das relações entre processos e a análise das estratégias de 

resolução. 

o Modelização das relações entre processos: procura descrever a organização funcional 

de diversas componentes que se pensa intervirem conjuntamente numa dada 

actividade cognitiva e inscreve-se numa concepção das diferenças individuais em 

tarefas complexas como diferenças no funcionamento de um sistema de processos em 

interacção, e não apenas como diferenças ligadas a um ou a outro processo cognitivo 

específico. A primeira etapa deste método consiste na medida de cada uma das 

componentes consideradas, recorrendo a provas ou técnicas diferenciais apropriadas; 

na segunda etapa, diversas hipóteses formalizando determinadas relações funcionais 

entre componentes são testadas, através do emprego de metodologia estatística que 

permite discernir qual o modelo testado que melhor reproduz a estrutura das 

correlações entre medidas obtida – métodos de equações estruturais lineares como, 

por exemplo, o LISREL (Bacher, 1987, 1988; Kline, 2005) (ver CAPÍTULO 4, p.309).  

o  Análise dos procedimentos de resolução: parte da constatação, desde cedo efectuada 

na aplicação do método de análise das componentes cognitivas, de que um único 
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modelo componencial é em geral insuficiente para compreender as diferenças entre 

indivíduos na actividade cognitiva, posto que se manifesta considerável diversidade 

nas estratégias utilizadas por diferentes sujeitos, mesmo em tarefas aparentemente 

elementares como as tarefas de calibragem do método dos correlatos cognitivos. Este 

tipo de estudo consiste na categorização das opções quanto aos procedimentos de 

resolução de uma tarefa determinada e repousa na análise das verbalizações dos 

indivíduos durante o desempenho bem como na verificação da compatibilidade entre o 

padrão dos tempos de resposta observados e as latências teoricamente esperadas 

para cada tipo de procedimento. Por exemplo, a resolução de uma tarefa de 

manipulação de cubos para construção de um padrão geométrico dado (teste dos 

Cubos de Kohs) pode recorrer a uma estratégia global – por ensaio e erro e 

ajustamentos sucessivos – a uma estratégia analítica – em que a colocação dos cubos 

obedece a uma ordenação determinada – ou a uma estratégia sintética – baseada na 

construção de figuras parciais. A estratégia adoptada pode assumir um carácter de 

relativa estabilidade num indivíduo ou pode revelar diferenças intra-individuais ao longo 

da resolução da tarefa, em função de variações no conteúdo ou no nível de dificuldade. 

A adopção de determinadas estratégias conduz a desempenhos mais rápidos e a mais 

elevado nível de precisão (menor número de erros cometidos) e liga-se, por 

consequência, a níveis de rendimento ou resultados mais elevados. 

Apesar do entusiasmo que a abordagem cognitivista suscitou na psicologia durante os anos 70, 

enquanto metateoria da psicologia que encorajava os psicólogos a construir teorias sem se obrigarem à 

prévia verificação de respostas observáveis a estímulos manipuláveis, ou se forçarem a aderir a 

concepções rígidas de parsimonia teórica (Baars, 1986), o sentido de coerência e de unidade de 

propósitos começou a desvanecer-se, entre os psicólogos cognitivistas, ao longo da década de 80 

(Sternberg, 1990, 2004d): à semelhança do que acontecera com os psicólogos factorialistas, os 

cognitivistas prosseguiam então a aplicação das mesmas metodologias a mais e mais tarefas, 

procurando preencher lacunas e discutindo as diferenças entre metodologias e entre os níveis das 

tarefas estudadas, tal como os factorialistas haviam discutido a diversidade dos métodos de análise 

factorial (mais especificamente de rotação factorial) e os níveis das hierarquias de aptidões. Acresce 

que, ainda que criticando a abordagem psicométrica, de forma paradoxal muitos cognitivistas não 

deixavam de depender das técnicas diferenciais que ela gerou, e usavam-nas frequentemente no 

âmbito dos seus estudos como critério para avaliação da inteligência. A abordagem da chamada 

“ciência cognitiva”, um domínio multidisciplinar que estabelece ligação entre inteligência e cognição 

mas em termos mais amplos e não dependentes da medida tradicional da inteligência, ganhou por isso 
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enorme projecção na década de 80, propondo-se construir macroteorias da inteligência – humana ou 

não humana – sistemas teóricos suficientemente detalhados para poderem ser implementados e 

testados em computador. Representa por isso, e de forma expressiva, a metáfora informacional 

aplicada ao estudo da inteligência. Ao integrar contributos de áreas de conhecimento tão diversas 

como a inteligência artificial, a psicologia cognitiva, a filosofia, a linguística e a neuropsicologia, a 

ciência cognitiva procura estudar como funciona a inteligência e estabelecer princípios que 

fundamentem a construção de máquinas capazes de lidar com enorme diversidade de tarefas de forma 

inteligente, ou seja, identificar os principais componentes e mecanismos de um sistema inteligente, não 

necessariamente humano, e compreender como as interacções complexas entre esses componentes e 

mecanismos podem originar diferentes níveis ou graus de inteligência. A ciência cognitiva terá 

demonstrado que os sistemas inteligentes aplicam uma heurística de domínio geral (conjunto de regras 

de que decorrem sequências de operações conducentes à resolução de um problema, mas não 

garantidamente à solução “correcta” do problema – sistemas abertos) a uma base de conhecimento 

adequadamente estruturada (caracterizada por uma armazenagem flexível da informação e pela 

organização do conhecimento tendo em vista orientar a resolução de problemas). Mostrou que a 

inteligência não pode meramente definir-se como potencial geral de raciocínio: os sistemas inteligentes 

não se limitam a resolver problemas de forma cega e automática, antes identificam adequadamente 

quais os aspectos relevantes de um problema e decidem onde concentrar a atenção para a sua 

resolução (gerem os recursos disponíveis) (Sternberg, 1990). 

Em 1986, no simpósio escrito sobre a inteligência humana promovido por Sternberg e 

Detterman, a par de diversas semelhanças por comparação com o simpósio de 1921, a mais 

importante diferença assinalada no capítulo de síntese quantitativa (Sternberg & Berg, 1986, p.158) 

refere-se à noção de “metacognição” (“conhecimento sobre e controlo da cognição”) e de processos 

executivos, ausentes em 1921 e extremamente salientes em 1986, o que é atribuído à “metáfora 

computacional” e às abordagens de processamento da informação dominantes na época. No quadro de 

classificação dos “Loci da Inteligência Humana” sugerido por Sternberg na mesma obra (1986, pp.4-5, 

1990) (cf. p.32) o paradigma informacional localiza-se muito claramente dentro do indivíduo (no mundo 

interno do indivíduo) e no Nível Molar - cognitivo. Um exemplo expressivo de uma definição de 

inteligência característica deste paradigma, e que ilustra esta classificação, deve-se a Das (1986, p.55): 

o “A inteligência como soma de todos os processos cognitivos, engloba o planeamento, 

a codificação de informação e o desencadear da atenção. Destes, os processos 

cognitivos necessários para o planeamento assumem um estatuto mais elevado na 

inteligência. Planeamento é um termo genérico que inclui, entre outros aspectos, a 

produção de planos e estratégias, a selecção de entre diversos planos disponíveis, e a 



CAPÍTULO 1. Inteligência Humana: do Conceito ao Construto 

 65 

execução de planos. […] A codificação refere-se aos dois modos de processamento da 

informação [sugeridos por Luria em 1966], simultâneo e sucessivo […] o primeiro 

englobando o tratamento simultâneo de informação, num formato quasi-espacial em 

que as relações entre elementos de informação são identificáveis, […e o segundo] 

implicando o arranjo sequencial ou ordenado da informação, [num formato] 

essencialmente temporal. […] O desencadear da atenção é uma função básica em 

relação às funções cognitivas mais elevadas […], e constitui pré-requisito para a 

codificação e o planeamento. […] A relação entre os três processos é dinâmica e 

complexa […] e dentro de cada processo podem ser delineados um certo número de 

sub-processos baseados na investigação psicológica actual, […] sem ser assumida 

uma aptidão geral. A ênfase, pelo contrário, é colocada no processamento e na medida 

das diferenças entre indivíduos e entre grupos quanto ao processamento. Esta 

perspectiva possibilita o diagnóstico de défices de processamento e a sua 

remediação.” 

A aplicação do paradigma de investigação cognitivista ao domínio da inteligência – em 

particular os estudos dos correlatos cognitivos e das componentes cognitivas – é considerada 

actualmente de interesse sobretudo histórico (Sternberg, 2004d): as correlações pouco expressivas 

entre tarefas ou entre componentes cognitivas e resultados em testes de inteligência, o facto de muitas 

vezes as correlações mais elevadas se observarem onde seriam menos esperadas (Sternberg, 

1981b,d, 2004d) e o carácter assumidamente mecanicista da investigação, radicada na metáfora 

computacional, terão concorrido para o decréscimo do interesse por este paradigma. Sternberg chega 

mesmo a afirmar (1981d) que dentro de alguns anos, retrospectivamente, esta linha de investigação 

será vista como tendo contribuído sobretudo para esclarecer sobre como não devemos fazer 

investigação. Por um lado, não é hoje completamente claro porque poderão ser considerados 

semelhantes os programas informáticos e a inteligência humana, posto que o ser humano se distingue 

em muitos aspectos do computador, pelo menos na amplitude e na complexidade do funcionamento 

mental; além disso, e tal como acontece com outros paradigmas, também não é claro até que ponto o 

tipo de tarefas e de situações laboratoriais e de ensaio de modelos cognitivos que dominaram a 

investigação cognitivista se ligam aos construtos complexos que são interessantes e generalizáveis 

para o funcionamento no mundo exterior ao laboratório (Wheeler, 2005). Por fim, este paradigma não 

toma suficientemente em consideração a diversidade cultural da noção de inteligência e, apesar de 

sugerir a ligação com o nível neuropsicológico, só na década de 90 vem a aliar-se ao paradigma 

biológico (Cianciolo & Sternberg, 2004; Sternberg, 2004d) e a ser integrado em perspectivas mais 

amplas, pluri-paradigmáticas ou pluri-metafóricas de investigação da inteligência humana. Esta é 
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mesmo considerada uma das linhas francamente promissoras para o futuro desenvolvimento da 

integração em psicologia da inteligência (Pretz & Sternberg, 2005). 

 

1.2.2. Metáforas da Inteligência  

Os quatro paradigmas de investigação identificados remetem predominantemente para um 

locus no mundo interno do indivíduo (cf. p.32) (Miranda, 2002, 2004b,c) ou, de forma mais marcada no 

paradigma construtivista, também para um locus na interacção do indivíduo com o meio; mesmo neste 

último paradigma, contudo, um maior peso é atribuído aos factores do indivíduo (como a maturação 

biológica, as predisposições inatas de que parte o desenvolvimento sensorio-motor ou a acção do 

indivíduo como motor do desenvolvimento cognitivo) do que aos factores do meio, que actuam como 

desencadeadores ou catalizadores do desenvolvimento mas têm apenas um papel secundário 

(Reuchlin 1999/2002; Sternberg, 1999a). Todas estas abordagens radicam em perspectivas 

psicológicas ou biológicas de investigação e delas decorrem, compreensivelmente, conceitos e 

modelos que tendem a compreender a inteligência no quadro do funcionamento interno do indivíduo, 

mesmo que reconhecendo o impacto do meio nesse funcionamento. Ao identificar as metáforas da 

inteligência humana, Sternberg vai mais longe: inclui perspectivas de investigação sobre a inteligência 

oriundas de, ou influenciadas por, outras áreas científicas, designadamente a antropologia e a 

sociologia, e que, por consequência, situam o locus da inteligência não no indivíduo, mas no meio ou 

“mundo externo ao indivíduo”, chamando a atenção para os factores culturais e sociais (numa palavra 

“contextuais”) da definição e do desenvolvimento da inteligência.  

Para lá das metáforas BIOLÓGICA, GEOGRÁFICA, EPISTEMOLÓGICA e COMPUTACIONAL que, de forma 

genérica, correspondem aos paradigmas biológico, diferencial, construtivista e informacional, 

respectivamente17, são assim identificadas, em ligação com o mundo externo do indivíduo, 1) a 

METÁFORA ANTROPOLÓGICA e 2) a METÁFORA SOCIOLÓGICA (Cianciolo & Sternberg, 2004; Sternberg, 

1990).  

 

1) A METÁFORA ANTROPOLÓGICA constitui uma reacção às concepções sobre a mente e a cultura 

dominantes no século XIX (Cianciolo & Sternberg, 2004) e que influenciaram, pelo menos em parte, os 

paradigmas atrás descritos de investigação da inteligência humana – recorde-se, a propósito, as 

origens dos paradigmas biológico e diferencial (cf. respectivamente p.34 e p.40) e a concepção da 

                                                
17 Em rigor, a ligação entre paradigmas e metáforas é mais complexa: o paradigma biológico ou neurobiológico cai na 
metáfora biológica; o diferencial na geográfica; o construtivista nas metáforas biológica e epistemológica, e ainda, 
juntamente com o diferencial, na metáfora antropológica; e o informacional na metáfora computacional (Miranda, 2000a, 
2001, 2003). Adopta-se no texto uma correspondência simplificada (de acordo com Miranda 2002, 2004b) tendo em vista o 
propósito de síntese. 
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inteligência como adaptação, no sentido evolucionista, transversal a vários paradigmas e definições. A 

metáfora antropológica opõe-se à crença de que as culturas, à semelhança das espécies e dos 

organismos vivos, evoluem, evoluindo em consonância as mentes dos seus membros, pelo que as 

culturas mais primitivas (vistas como menos evoluídas) teriam membros intelectualmente menos 

desenvolvidos e as mais avançadas – entre as quais, como seria previsível, a cultura europeia, à qual 

pertenciam os grandes nomes da ciência do século XIX – representariam o apogeu da evolução 

cultural e intelectual. Esta metáfora põe em causa o etnocentrismo da conceptualização e da 

investigação da inteligência (e por extensão lógica, sublinhe-se, também o seu antropocentrismo18) e 

denuncia o carácter descontextualizado das definições e concepções tradicionais de inteligência. Por 

essa razão, os psicólogos que defendem que a natureza da inteligência é, global ou parcialmente, 

determinada pelos valores de uma cultura são designados de “contextualistas”. 

A cultura pode ser entendida como “sistema e processo de mediação simbólica – modo de 

configuração” (Wang, Ceci, Williams & Kopko, 2004, p. 227) que se manifesta através das instituições 

sociais, bem como das acções, pensamentos, emoções, crenças e valores morais dos indivíduos, as 

quais regulam as funções psicológicas quer interpessoais quer intrapessoais. Nesta perspectiva, a 

competência cognitiva é relativa a cada cultura específica, aos domínios particulares valorizados, aos 

contextos sociais e físicos nos quais a criança se desenvolve e à sua representação das exigências 

que a sociedade e a cultura lhe impõem. 

A ideia fundamental da metáfora antropológica é expressa por Irvine e Berry (1988 citados em 

Sternberg, 1990) como “lei da diferenciação cultural”: consiste em assumir que os factores culturais 

condicionam em larga medida as aprendizagens pertinentes para cada idade e, consequentemente, 

conduzem ao desenvolvimento de determinado padrão de aptidões ecologicamente significativo. Desta 

perspectiva, investigar a inteligência pressupõe entender o contexto cultural em que ela se define e a 

medida inter-cultural da competência cognitiva só é possível se devidamente demonstrado o 

paralelismo mais do que entre conteúdos da avaliação, entre a natureza dos construtos e respectivas 

significações e implicações em contextos culturais diversos (Sternberg, 2004b). A investigação da 

inteligência, tradicionalmente descontextualizada, porque centrada na observação em condições 

artificiais (de teste ou de laboratório) onde o sujeito é observado como actor isolado, conduziu a um 

formato de ciência ironicamente designado por Sternberg e Grigorenko (2000) de “psicologia parque-

temático”: repousa em dados obtidos em tarefas e contextos simplificados e com populações facilmente 

acessíveis, e dá origem a teorias gerais da inteligência e à convicção no seu carácter intercultural e 

                                                
18 Sternberg (2003a) afirma que o antropocentrismo da noção de inteligência resulta de confusão conceptual entre as 
noções de adaptação biológica e de adaptação cultural, a primeira remetendo para o meio físico/biológico e a segunda para 
o meio social/cultural (p.251) (ver também p.20). 
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“invariante”. A metáfora antropológica, pelo contrário, sugere que não existem “invariantes” na cognição 

humana, competências nucleares universais, comuns a todos os seres humanos independentemente 

da envolvente cultural (Wang et al., 2004). 

Na metáfora antropológica, podem ser descritas quatro posições progressivamente mais 

extremas no que se refere ao assumir o carácter “invariante” dos conceitos psicológicos, em particular 

da noção de inteligência: o relativismo cultural radical, o comparativismo condicional, o dualismo e o 

universalismo (Sternberg, 1990): 

o Relativismo cultural radical: proposto por Berry em 1974, rejeita radicalmente a 

universalidade dos conceitos da psicologia, entre os quais do conceito de inteligência, 

e assume a necessidade de gerar no seio de cada cultura os conceitos que lhe sejam 

aplicáveis e significativos. Distingue quatro “níveis contextuais”, de que decorrem 

outros tantos “efeitos” para a definição e a medida da inteligência: o contexto 

ecológico, ou habitat cultural habitual de um indivíduo, define os padrões de 

comportamento complexos culturalmente desejáveis, por nele constituírem respostas 

adaptativas intra-culturalmente partilhadas; o contexto experiencial, ou conjunto de 

experiências recorrentes dentro do contexto ecológico, proporciona o desenvolvimento 

de aptidões, traços e atitudes resultantes do exercício de determinados papéis sociais, 

e as aprendizagens realizadas no âmbito da educação formal e informal; o contexto 

funcional ou grupo limitado de circunstâncias ambientais que remetem para 

comportamentos específicos face a situações e momentos determinados, conduz a 

respostas, resultado directo da experiência imediata ou da sua simulação; finalmente, 

o contexto experimental, ou condições ambientais manipuladas pelos psicólogos ou 

por outros tendo em vista elicitar respostas particulares, produz conjuntos de 

resultados ou medidas que poderão ser tomados como representativos de qualquer 

dos três contextos anteriores na medida em que os reproduzam experimentalmente. 

Em diferentes estudos, Berry (1974, 1976 citado em Sternberg, 1990) vê demonstrada 

a estreita ligação entre o contexto cultural e o padrão de competências cognitivas 

manifestadas; ainda assim, diversas limitações lógicas e metodológicas foram 

apontadas a estas investigações, elas próprias fazendo uso de conceitos e de 

instrumentos oriundos de uma “psicologia ocidental” (por exemplo, conceitos de “estilo 

cognitivo” e de “diferenciação psicológica” e Teste da Figuras Embutidas de Witkin) e, 

logo, não tão culturalmente relativistas, nem radicalmente contextualistas, quanto se 

poderia supor. 
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o Comparativismo condicional: assume que é possível estabelecer algum grau de 

comparação condicional entre culturas, que é possível observar em diferentes culturas 

como se organiza a experiência relativa a actividades específicas – a escrita, a leitura, 

o cálculo – e argumenta que o relativismo cultural radical ignora o importante facto de 

que as culturas interagem. Parte, portanto, da verificação prévia de que uma tarefa ou 

conjunto de tarefas a ser investigadas exigem competências significativas em todas as 

culturas sob comparação, ainda que manifestando diferenças que constituem o objecto 

da observação. Além disso, procura que a tarefa proposta para comparação (a própria 

situação de observação) seja equivalente entre culturas, não apenas em termos dos 

conteúdos – objectos ou palavras a serem manipulados – mas também em termos do 

grau de coerência da estrutura dos materiais apresentados aos sujeitos – há que 

reconhecer que a simples situação de teste pode ter impacto diferenciado em função 

da cultura (Sternberg, 2004b). Apesar das dificuldades metodológicas que esta 

perspectiva de estudo coloca, e que exigem enorme prudência quer no planeamento 

da observação quer na interpretação dos resultados, diversas investigações – relativas 

à aquisição da linguagem e socialização, à classificação, categorização e resolução de 

problemas, à memória e aptidão visuo-espacial entre outras – atestam o valor 

heurístico de comparação inter-cultural e revelam diferenças notórias entre culturas 

que sugerem não só diversidade de competências como até de concepções sobre o 

que é ser inteligente. Por exemplo, quando Cole e colaboradores (1971 citados em 

Sternberg, 1990 e em Perkins & Grotzer, 1997) propuseram a adultos da tribo Kpelle 

que classificassem 20 objectos familiares em “grupos de coisas que ficam bem juntas”, 

os objectos foram separados em grupos funcionais (por exemplo, uma faca com uma 

laranja); os adultos da “cultura ocidental”, pelo contrário, classificam os objectos 

taxonomicamente (utensílios, comida, etc.). Contudo, quando se pediu aos Kpelle que 

agrupassem os objectos da maneira que o faria uma pessoa estúpida, eles 

imediatamente os agruparam em montes separados de ferramentas, comidas, 

vestuário e utensílios, isto é, taxonomicamente. A classificação taxonómica pareceu-

lhes “estúpida” por não ser consistente com a maneira como lidam com os objectos no 

seu quotidiano, isto é, funcionalmente; mas quando se lhes pediu a classificação de 

folhas de plantas, eles recorreram espontaneamente a uma classificação taxonómica, 

já que enquanto agricultores são obrigados a esse tipo de discriminações, pelo que 

essa estratégia de categorização, nesse contexto, é funcionalmente mais adequada. 

Numa linha de investigação próxima, diversos trabalhos antes citados (cf. pp.16-18) 
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foram conduzidos por Sternberg e colaboradores, revelando enorme diversidade inter-

cultural das teorias implícitas da inteligência (ver por exemplo, Sternberg, Conway, 

Ketron & Bernstein, 1981), diversidade que, aliás, encontra assinalável paralelo nas 

perspectivas de investigação e nas concepções explícitas da inteligência, o que a obra 

editada por Sternberg em 2004c, International Handbook of Intelligence, ilustra de 

forma inquestionável. 

o Dualismo: procura criar modelos que abranjam simultaneamente o estudo da cognição 

e dos factores contextuais ou culturais e compreender o modo como a cognição e o 

contexto se articulam. Caracteriza-se por uma abordagem mais naturalista, menos 

dependente da observação em situação controlada de teste, e toma por objecto o 

comportamento tal como se manifesta espontaneamente em situações comuns de 

vida, bem como o modo como estas situações podem relacionar-se com as mudanças 

no comportamento e com o desenvolvimento. A dificuldade de integração da cognição 

e do contexto em modelos coesos tem sido manifesta nos trabalhos de vários autores 

que acabam por dar maior peso ao estudo da cognição, mesmo reconhecendo o papel 

determinante do contexto, ou por se centrar no estudo do contexto, apenas assumindo 

o seu impacto na cognição. O estudo integrado de ambos os aspectos terá de assentar 

simultaneamente na inspecção da “mecânica” e da “pragmática” da inteligência (Dixon 

& Baltes, 1986 citados em Sternberg, 1990). Mas a tentativa de propor modelos 

amplos da inteligência que dêem conta da multiplicidade de factores (internos e 

externos ao indivíduo), que esta perspectiva sugere, corre o risco de reduzir a 

especificidade do conceito de inteligência, tornando-o excessivamente vasto e 

complexo para possibilitar o seu estudo científico e operacionalização. Há que 

reconhecer a relevância de ambas as classes de factores (individuais e contextuais); 

mas, de acordo com alguns autores, eles não devem ser incorporados numa teoria 

única da inteligência, devem antes ser equacionados num sistema complexo do 

funcionamento intelectual que não entende a inteligência como construto teórico 

delimitado e unitário (Baltes, 1986). 

o Universalismo: aposta nas comunalidades quanto à natureza da inteligência e do 

funcionamento mental entre culturas, admitindo que o que difere são os conteúdos 

sobre os quais a mente opera, não os seus modos de funcionamento. Por exemplo, os 

sistemas de classificação mais primitivos baseiam-se nos atributos imediatamente 

observáveis ou experienciáveis; os modernos sistemas de classificação científica, por 

seu lado, baseiam-se em atributos inferidos a partir de relações nas estruturas dos 
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objectos. O procedimento mental de classificação é idêntico; o que difere é o conteúdo 

das classificações (Levy-Strauss, 1966 citado por Sternberg, 1990). Um dos exemplos 

mais expressivos da posição universalista em psicologia é, de acordo com Sternberg 

(1990), a teoria de Piaget, na qual os factores biológicos como a maturação ou a 

sequência dos estádios de desenvolvimento cognitivo são encarados como 

independentes de factores sociais e o próprio processo de equilibração, o jogo entre 

assimilação e acomodação, é assumido como transversal a todas as culturas. 

Nalgumas delas, o pensamento adulto pode não ultrapassar o nível das operações 

concretas, mas em todas elas a ordem do desenvolvimento é tida como idêntica, ainda 

que os estádios não sejam alcançados nas mesmas idades (Piaget, 1966 citado em 

Sternberg, 1990). Num estudo comparativo do desenvolvimento cognitivo na Europa e 

entre os aborígenas (Dasen, 1974 citado em Sternberg, 1990), por exemplo, foi 

concluído que os factores biológicos e a equilibração são até certo ponto comuns 

(“universais”) embora o ritmo de desenvolvimento seja muito inferior nos aborígenas, o 

que sugere que os factores sociais e culturais são mais importantes para o 

desenvolvimento cognitivo do que Piaget supunha. Não se pode esquecer, contudo, 

que entre os quatro factores do desenvolvimento cognitivo Piaget incluiu os factores 

sociais como a educação, na família e na escola, o que equivale a reconhecer o 

possível impacto de factores culturais no desenvolvimento da inteligência. 

A controvérsia em torno do enviesamento cultural da avaliação da inteligência e do “impacto 

adverso”, que contribuiu para o movimento de acesa contestação aos testes de inteligência por volta 

dos anos 60 (Afonso, 1987b; Bacher, 1982; Cronbach, 1975b), radica na diversidade de posições que 

podem ser assumidas no quadro do contínuo entre o relativismo cultural radical e o universalismo. De 

facto, a construção de testes adequados a diversos contextos ou grupos culturais enfrenta o dilema 

“emic-etic” (Spindler, 1975 citado em Prieto & Almeida, 1997; Prieto & Velasco, 2003; Sternberg, 

2004b): a perspectiva emic, no extremo do relativismo cultural radical, assume que as culturas devem 

ser compreendidas a partir das suas especificidades, o que implica que as técnicas de avaliação da 

inteligência sejam geradas tomando por referência essas especificidades, o que dificulta, por 

consequência, a comparação inter-cultural; a perspectiva etic situa-se no extremo oposto, na posição 

universalista, ao remeter para construtos e variáveis universais, comuns a todas as culturas, ou pelo 

menos conceptualmente equivalentes e, portanto, passíveis de comparação. A construção de testes 

independentes da cultura (culture-free) é hoje tida como um empreendimento inútil porque impraticável, 

já que os testes partem da observação de uma amostra de comportamento e todo o comportamento é 

mediado pelo contexto cultural; e mesmo aquelas categorias de instrumentos tidas como menos 
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sensíveis aos contrastes inter-culturais (testes culture-fair) são encaradas com enorme prudência, ao 

reconhecer que uma enorme diversidade de factores – motivacionais e emocionais, entre outros – 

afectam a maneira como a própria situação de avaliação é enfrentada (Anastasi & Urbina, 1997; 

Sternberg & Grigorenko, 2002). 

 Posto que o desenvolvimento cognitivo e toda a aprendizagem se desenrolam num meio sócio-

cultural particular, que determina as condições de exercício associadas a qualquer processo de 

aquisição de competências (motoras, linguísticas, etc.), nenhuma análise dos processos de 

desenvolvimento cognitivo poderá deixar de tomar em consideração o contexto cultural e linguístico em 

que se desenrolam. Contudo, apesar da diversidade que a psicologia cultural comparativa revela, ela 

também faz emergir analogias funcionais que podem estabelecer-se enquanto leis universais do 

desenvolvimento: o que se observa em si pode ser diferente em diferentes meios culturais, mas as 

respectivas funções na construção psicológica serão possivelmente análogas. Deste ponto de vista, a 

missão fundamental dos estudos inter-culturais será a de estimular o debate em torno dos “processos 

universais”, os únicos que poderiam definir-se enquanto leis do desenvolvimento ao ultrapassar o 

etnocentrismo da “psicologia ocidental” (Bril, 1995). Em vez de se oporem, as posições aparentemente 

extremas do relativismo cultural radical e do universalismo podem antes completar-se: nesta como 

noutras áreas da investigação psicológica, o universal e o diferencial tendem actualmente a articular-se 

(Lautrey, 1995; Reuchlin, Lautrey, Marendaz & Ohlmann, 1990) na construção de uma ciência inter-

domínios, e na sequência do repto lançado por Cronbach desde meados do século XX (1957, 1975a). 

A metáfora antropológica contribuiu para a contextualização da investigação da inteligência 

humana. O reconhecimento da importância dos factores sociais e culturais enquanto determinantes, 

quer do desenvolvimento cognitivo quer do comportamento adaptativo, permite reenquadrar as 

concepções mais tradicionais da inteligência, que a remetem apenas para o mundo interno do 

indivíduo, e integrá-las numa visão mais completa e complexa do indivíduo em contexto. Aliás, a 

própria conceptualização da inteligência como adaptação, transversal a várias abordagens, não pode 

senão concebê-la numa perspectiva funcional, na interacção que se estabelece entre o indivíduo e o 

mundo exterior. E ao tomar como objecto de análise esta interacção, muitas outras variáveis, que não 

apenas as “estritamente cognitivas” – os valores, as atitudes, as modalidades de comunicação e de 

relação inter-pessoal, etc. – assumem um papel de relevo na compreensão da natureza e do 

funcionamento da cognição humana. Contextualizar em investigação da inteligência significa mais do 

que admitir a relevância do contexto social e cultural: implica também contextualizá-la de um ponto de 

vista conceptual e abandonar definitivamente a rígida delimitação tradicional entre cognição e conação. 
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2) A METÁFORA SOCIOLÓGICA, ainda que próxima da metáfora antropológica, remete para o 

fenómeno da socialização e não da aculturação. Ocupa-se menos das diferenças inter-culturais na 

inteligência e mais da compreensão dos mecanismos da socialização, do modo como o processo de 

socialização, dentro de uma qualquer cultura, afecta o desenvolvimento da inteligência. Particularmente 

ilustrativa desta abordagem é a Teoria da Internalização de Lev Vygotsky (1896-1934): ao contrário de 

Piaget, que concebia a inteligência dirigindo-se do indivíduo para o mundo exterior através de um 

processo de maturação biológica, Vygotsky propõe que a inteligência se desenvolve a partir do mundo 

exterior, do meio social, em direcção ao mundo interior, através de um processo que designou de 

“internalização” – reconstrução interior de uma operação exterior: ao observar o comportamento de 

outros no meio social que o rodeia, o indivíduo internaliza ou incorpora esses comportamentos no seu 

próprio reportório comportamental. Este processo de internalização corresponde a uma aprendizagem 

efectuada por meio de uma mediação social, e não na relação directa entre o indivíduo e os objectos 

(como no condicionamento clássico ou operante) e, de acordo com o autor, o que distingue a 

inteligência humana da de outros animais é a internalização de actividades de carácter social, que se 

foram modificando e transmitindo ao longo da história da humanidade (Sternberg, 1990). Para Vygotsky 

(1978 citado em Wang, Ceci, Williams & Kopko, 2004), cada cultura disponibiliza às suas crianças 

“ferramentas de adaptação intelectual” que estimulam o desenvolvimento cognitivo, pelo contacto com 

objectos tangíveis facilitadores de aprendizagens. Estas “ferramentas” incluem desde as simbólicas, 

como a linguagem, às concretas, como os instrumentos e os objectos de uso corrente em cada cultura. 

Cabe aos membros mais “capazes” da cultura em que a criança se desenvolve, geralmente aos 

adultos, guiar a criança e providenciar no sentido de lhe disponibilizar o conhecimento e o apoio 

necessários ao seu desenvolvimento intelectual. 

De acordo com esta perspectiva, cada ser humano desempenha um papel no desenvolvimento 

intelectual daqueles com quem interage, através da utilização de “ferramentas psicológicas” como a 

linguagem, a imagética, os estilos de pensamento, ou outras (Cianciolo & Sternberg, 2004). Os pais e 

outras pessoas com quem uma criança se relaciona no seu meio social contribuem para ampliar o seu 

leque de conhecimentos e para, através das interacções sociais que com ela mantêm, facilitar as suas 

aprendizagens. O mais valioso e conhecido conceito introduzido por Vygotsky, “zona de 

desenvolvimento proximal” (ou “potencial”), inscreve-se nesta perspectiva: é a diferença entre o que 

uma pessoa é capaz de fazer espontaneamente, sem apoio exterior, e o que consegue fazer quando 

lhe é facultada ajuda; quanto maior a diferença entre o desempenho espontâneo e o desempenho 

assistido, maior a zona de desenvolvimento proximal, maior o grau em que o indivíduo poderá ampliar 

as suas capacidades e conhecimentos, maior o seu “potencial” cognitivo. Este conceito implica que se 

adopte não apenas uma visão retrospectiva na avaliação da inteligência (até onde o indivíduo foi capaz 
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de chegar em função do seu desenvolvimento passado) mas também uma visão prospectiva (até onde 

poderá chegar, se dispuser de suficiente apoio social) (Sternberg, 1999f; Sternberg & Grigorenko, 

2002). 

Um outro conceito ilustrativo desta metáfora é o de “experiência de aprendizagem mediada” 

(Feuerstein, 1980 citado em Sternberg, 1990; ver também Cianciolo & Sternberg, 2004 e Sternberg, 

1999f): a maneira como um estímulo emitido pelo meio é transformado, através da acção de agentes 

de “mediação”, os pais, irmãos, professores ou outros próximos da criança. Estes agentes, orientados 

pelos seus próprios motivos, cultura e investimento emocional, seleccionam e organizam o mundo de 

estímulos para a criança, processo através do qual afectam a sua estrutura cognitiva. Embora próximo 

do conceito de internalização de Vygotsky, o de experiência de aprendizagem mediada dá menor 

ênfase ao meio social como um todo e faz sobressair a influência das interacções da criança com 

agentes específicos, muito em particular com a mãe; mas a diferença entre os conceitos é mais de grau 

do que de tipo. As teorias de Vygotsky e Feuerstein são, por consequência, compatíveis podendo a 

“experiência de aprendizagem mediada” ser entendida como o processo através do qual se concretiza 

a “internalização”. 

Desta metáfora decorre uma atenção muito particular ao papel da família e da escola no 

desenvolvimento cognitivo. Para Vygotsky, as interacções entre a criança e a cultura acontecem a dois 

níveis: o interpessoal e o institucional. O nível interpessoal é o que tem mais directa influência no 

desenvolvimento mental da criança, nele estando envolvidas as experiências de interacção directa com 

os membros mais adaptados de uma cultura, em geral os adultos – pais, outros familiares, professores, 

etc. No nível institucional, a história cultural proporciona a organização do conhecimento e as 

ferramentas necessárias à actividade cognitiva, transmitidas formalmente através da escola (Wang et 

al., 2004).  

A família, o meio primordial da criança, o lugar onde se estabelecem as mais precoces 

relações interpessoais e vivências emocionais, onde se desencadeiam as primeiras experiências de 

acção da criança sobre o meio e de onde a criança recebe as primeiras reacções e respostas às suas 

acções, que irão modelar todo o processo de equilibração, não poderia senão influenciar o 

desenvolvimento em múltiplos planos, entre os quais o cognitivo. É sabido que as interacções dos pais 

e entre cada um destes e a criança, as práticas e os estilos educativos, as interacções com os irmãos, 

o funcionamento de todo o sistema familiar e a forma como a criança percepciona, representa e vive 

emocionalmente todas estas relações e experiências contribuem em larga medida para estimular ou 

limitar (numa palavra, condicionar) o desenvolvimento psicológico; contudo, os mecanismos exactos 

através dos quais se exerce a influência dos sistemas familiares no desenvolvimento da inteligência do 

indivíduo são pouco conhecidos, sendo este um domínio em que os resultados da investigação não 



CAPÍTULO 1. Inteligência Humana: do Conceito ao Construto 

 75 

são ainda suficientemente consistentes. A dificuldade reside, pelo menos em parte, no facto de os 

factores relacionados com as vivências familiares e com o contexto social do desenvolvimento 

interagirem com outros, como os de natureza cultural – por exemplo, os estilos e as práticas educativas 

parecem ter efeitos diferenciados no desenvolvimento cognitivo em função da pertença étnica 

(Cianciolo & Sternberg, 2004). 

 As diferenças significativas entre médias dos resultados obtidos em testes de inteligência por 

crianças provenientes de diversos meios sócio-económicos constituem, aliás, constatação clássica da 

psicologia diferencial, repetidamente verificada em estudos de aferição de testes de inteligência geral 

ou em inquéritos a populações escolares, mas para a qual, no quadro de uma abordagem puramente 

diferencial, nunca se avançaram hipóteses explicativas claras, por falta de alicerce teórico para 

construção de tais hipóteses. Segundo Reuchlin (1999/2002, p.205; 1972a), “não é possível conceber 

que as diferenças no desenvolvimento intelectual […] possam ser explicadas a não ser por uma teoria 

geral desse desenvolvimento: é a partir do que se conhece sobre as condições gerais do 

desenvolvimento que se pode procurar as que são susceptíveis de ser afectadas, favorável ou 

desfavoravelmente, por determinadas variações do meio”. Foi assim que este autor se propôs 

“proceder a uma leitura diferencial de uma teoria geral” e “identificar algumas características gerais que 

podem distinguir as circunstâncias concretas das experiências de vida das crianças e que permitem 

explicar as diferenças no desenvolvimento intelectual pelo processo de assimilação-acomodação 

invocado por Piaget, designadamente as diferenças entre indivíduos de níveis sócio-culturais 

diferentes” (Reuchlin, 1999/2002, p. 198). Algumas características do meio favoráveis ao 

desenvolvimento da inteligência podem ser: 

o a riqueza e a variabilidade das estimulações; mas também a riqueza e a variabilidade 

das possibilidades de manipulação ou de experimentação proporcionadas por um meio 

capaz de “responder” a estas manipulações (material suficientemente complexo cuja 

utilização possa conduzir a um sucesso ou a um fracasso, linguagem e relações 

sociais suficientemente formalizadas para que as acções da criança possam ser 

consideradas conformes ou não a essas regras, etc.); na ausência desta condição, 

num meio pouco diversificado e tendencialmente invariante, a assimilação dominará a 

acomodação e, se este desequilíbrio se generaliza, torna-se desfavorável ao 

desenvolvimento (p.199); 

o o carácter não aleatório do meio (meio organizado, estruturado, previsível); um meio 

completamente aleatório exigiria tentativas constantes de acomodação, 

sistematicamente destinadas ao fracasso pois, por definição, nenhuma integração 

generalizável seria possível; nestas circunstâncias, a acomodação dominaria a 
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assimilação e, de novo, este desequilíbrio, a generalizar-se, seria desfavorável ao 

desenvolvimento (p.200); 

o as propriedades do meio conducentes a que as recognições e generalizações, 

necessárias à constituição de esquemas a partir da repetição de acções, “tenham 

êxito” ou sejam reforçadas (p.199); 

o a natureza das necessidades que o meio suscita na criança e das satisfações que lhe 

oferece (meio “interessante”, isto é, susceptível de implicar a criança nos problemas de 

adaptação que lhe coloca) (p.200); 

o a coerência e estabilidade quanto à estrutura das situações ou dos problemas (não 

necessariamente quanto aos seus conteúdos concretos), proporcionando que o 

mesmo esquema ou a mesma estrutura operatória utilizada pela criança conduza 

frequentemente à adaptação e ao sucesso (p.202); 

o o grau de isomorfismo das situações proporcionadas pelo meio; quantidade e 

diversidade de situações isomórficas proporcionadas à criança, possibilitando 

quantidade e diversidade de realizações no nível concreto (“valor heurístico” do meio) 

(p.202); 

o as condições favoráveis à passagem do figurativo ao operativo (apresentação à 

criança de sequências cronológicas de situações qualitativamente diferentes que 

possibilitem a concretização ou explicitação dos procedimentos de filiação das 

configurações) (p.203); 

o as condições favoráveis à passagem das transformações reais às virtuais, à criação de 

um “catálogo do possível” (meio que proporcione um catálogo não excessivamente 

extenso – em que as circunstâncias ou acções não sejam em número ilimitado – e em 

que haja estabilidade das regras que ligam cada circunstância ou acção possível às 

suas consequências (p.204); 

o o reforço de um certo grau de inibição, ou de repressão da tendência à escolha 

imediata, de modo a facilitar a entrada em cena de nova forma de transformação, 

posto  que a transformação inicial não constitua o único objecto da motivação (p.204); 

o expectativas e predições suficientemente numerosas que introduzam modificações 

virtuais frequentes e elicitem o esforço de compensação pela equilibração (p.204). 

O teste deste tipo de hipóteses foi efectuado a partir dos anos 70, no âmbito do Laboratório de 

Psicologia Diferencial da Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) de Paris, sob coordenação de 

Reuchlin. A título de exemplo, refira-se uma das investigações (Lautrey, 1980 citado por Reuchlin & 

Bacher, 1989 e por Reuchlin, 1999/2002; Reuchlin, 1977) que identificou o grau de “estruturação do 
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meio” como variável moderadora entre o contexto familiar e o desenvolvimento cognitivo, sendo os 

resultados mais elevados em testes de inteligência obtidos por crianças provenientes de meios de 

estruturação flexível (a relação entre dois acontecimentos é modulada por outros acontecimentos), em 

contraste com meios onde a estruturação é rígida (e os acontecimentos excessivamente previsíveis) ou 

aleatória (e os acontecimentos excessivamente imprevisíveis) que criam condições menos favoráveis à 

equilibração; acresce que os meios de estruturação flexível se encontram sobretudo em famílias de 

nível sócio-económico médio-alto, o que constitui verificação empírica útil para a compreensão as 

diferenças identificadas pela investigação diferencial entre grupos sociais. 

Tal como a família, também a escola constitui um agente de mediação fundamental do 

desenvolvimento cognitivo, de todos o mais formalizado. De um ponto de vista sociológico, a 

concepção de inteligência vigente na escola é determinante dos comportamentos que serão 

recompensados ou punidos e, em última análise, das competências que numa sociedade se pretende 

desenvolver, pelo valor adaptativo que se lhes atribui. A escola, enquanto agente de socialização, 

promove o desenvolvimento sempre no contexto de determinada concepção (geralmente implícita) de 

inteligência: pode mesmo falar-se de “etnoteorias” ou representações culturais das competências as 

quais influenciam de maneira muito significativa o comportamento do adulto face à criança e 

determinam o tipo de competências que devem ser encorajadas, a idade em que devem ser dominadas 

e o nível de desempenho que se exige (Bril, 1995). 

 Mas as experiências de socialização precoce na família nem sempre são compatíveis com a 

“etnoteoria” da inteligência vigente na escola, sobretudo em grupos étnicos minoritários, de onde a 

desadaptação e o insucesso, muitas vezes interpretados como resultado de défices cognitivos. Estudos 

etnográficos comparando os processos de socialização em diferentes comunidades (Heath, 1983 

citada em Cianciolo & Sternberg, 2004 e em Sternberg, 1990) ou estudos sobre as concepções 

implícitas de inteligência em vários grupos sociais (Okagaki & Sternberg, 1993; Sternberg, 2004b) 

demonstram que existem diferenças assinaláveis nas experiências de socialização precoce, e também 

nas próprias concepções implícitas de inteligência subjacentes a essas experiências, que ao serem 

confrontadas com as situações de aprendizagem e, mais ainda, de avaliação na escola determinam 

diferentes graus de sucesso: se o conjunto de competências desenvolvidas na família não é valorizada 

na escola e, concomitantemente, na família não são estimuladas as competências que a escola 

gratifica, é compreensível que se verifique algum grau de desajuste ou mesmo insucesso na 

aprendizagem. Ao estudar o processo de socialização em crianças de três comunidades, Heath 

verificou que quando havia incompatibilidade entre as práticas de socialização na família e as que eram 

valorizadas na escola, o desempenho das crianças era seriamente afectado; no mesmo sentido, 

Okagaki e Sternberg observaram que os professores tendem a reforçar as crianças que foram 
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socializadas no âmbito de uma concepção de inteligência compatível com a sua própria, a ponto de a 

ordenação das crianças de diversos grupos, em termos de desempenho escolar, poder ser prevista 

com elevada exactidão com base no conhecimento do grau de acordo entre pais e professores quanto 

ao que significa ser inteligente. O conceito de “nicho de desenvolvimento”, introduzido por Super e 

Harkness (1986 citados em Bril, 1995), constitui, a propósito, um possível quadro de análise e 

compreensão do desenvolvimento cognitivo no âmbito de um meio determinado: um “nicho de 

desenvolvimento” define-se por a) o meio físico, climatérico e social, b) as representações ou 

“etnoteorias” das competências, da inteligência, do desenvolvimento e da educação e c) os costumes e 

técnicas de puericultura e educação. Deste ponto de vista, uma análise do desenvolvimento da 

inteligência que não tome em consideração que ele ocorre num determinado contexto social, cultural, 

linguístico não pode deixar de ser incompleta e reducionista.  

Pelo contrário, as metáforas antropológica e sociológica contextualizam o conceito de 

inteligência e a investigação sobre a inteligência humana. Esta contextualização constitui uma marca 

distintiva das concepções de inteligência mais recentes, em comparação com as mais clássicas, o que 

se verificou de forma inquestionável em 1986, no simpósio escrito sobre a inteligência editado por 

Sternberg e Detterman. No capítulo de síntese quantitativa, Sternberg e Berg (1986) assinalam a maior 

ênfase colocada pelos membros do painel no papel do contexto, em particular da cultura, na definição 

da inteligência, uma ênfase ausente no simpósio de 1921. E no capítulo de síntese qualitativa, 

Detterman (1986) refere como o mais importante contraste entre os dois simpósios o facto de o estudo 

da inteligência ter passado a ser colocado no âmbito muito mais vasto do contexto social:  

o “A inteligência é um atributo socialmente relevante e, para o melhor e para o pior, a 

percepção deste atributo tem as maiores consequências no tratamento que uma 

sociedade dispensa aos seus membros. Há um crescente interesse pela compreensão 

da importância social da inteligência, não apenas pelo seu impacto nas políticas 

sociais, mas também pela sua pertinência no plano teórico. Qualquer teoria da 

inteligência deverá especificar a interacção da inteligência com o contexto social” 

(p.165). 

Embora, como oportunamente assinalado, os paradigmas ou metáforas de investigação da 

inteligência que remetem sobretudo para o mundo interno do indivíduo (ver “Loci da Inteligência 

Humana”, p.32) não assentem forçosamente numa visão inatista da inteligência, nem sempre nelas 

coexiste, pelo menos de forma explícita, a noção de modificabilidade ou possibilidade de treino, tendo 

em vista a promoção do funcionamento cognitivo. Por contraste, as metáforas antropológica e 

sociológica, que repousam essencialmente nos factores culturais e sociais, logo em factores do mundo 

externo do indivíduo, têm sem dúvida subjacente uma convicção, nem sempre completamente explícita 
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mas sempre pelo menos logicamente dedutível, de que a inteligência é treinável, educável, passível de 

ser modificada a partir de intervenção externa. Sendo este um dos temas mais sensíveis da psicologia 

da inteligência humana, ligado de perto com a controvérsia mais geral natura-nurtura, conduziu a 

movimentos de sentido oposto: por um lado, à implementação de “programas compensatórios”, 

dirigidos à promoção do desenvolvimento cognitivo em crianças de meios socialmente desfavorecidos, 

tendo em vista suprir os défices eventualmente decorrentes de limitada estimulação cognitiva por parte 

do ambiente, programas cujo sucesso é, para alguns, inquestionável (Perkins & Grotzer, 1997); no 

outro extremo, ao afirmar de uma corrente que ficou conhecida como “Jensenismo”, palavra cunhada a 

partir do nome de Jensen (1923-) que desde 1969, quando publicou o polémico artigo “How much can 

we boost IQ and scholastic achievement?”, assumiu uma posição céptica quanto à possibilidade de 

promoção deliberada do nível de inteligência ao atribuir aos factores hereditários papel preponderante 

na explicação das diferenças entre indivíduos e entre grupos (muito designadamente, grupos étnicos) 

quanto à inteligência geral (Gottfredson, 1998; Nyborg, 2003). 

Mesmo que se reconheça a eficácia da intervenção externa para a promoção do nível de 

inteligência, é hoje reconhecido que esta não pode, numa perspectiva simplista, assumir um carácter 

académico de mera transmissão de conhecimentos e competências; antes requer, para que seja 

sistemática, fundamentada e tenha efeitos permanentes, uma compreensão profunda dos factores de 

socialização que favorecem o desenvolvimento da inteligência, nos seus múltiplos níveis, contextos e 

formas, bem como dos factores culturais que configuram as circunstâncias dessa socialização.  

O “modelo funcional de contextualização cultural da competência cognitiva”, sugerido por Wang 

e colaboradores em 2004, propõe-se sintetizar os contributos quer teóricos quer empíricos relativos ao 

desenvolvimento da cognição humana em contexto cultural e articula os processos de aculturação e de 

socialização, posto que não há socialização exterior a um contexto cultural específico. Neste modelo 

são identificadas quatro vertentes da influência cultural sobre o desenvolvimento cognitivo: os 

artefactos culturais (língua, símbolos e sinais, instrumentos e tecnologia, narrativas, provérbios e 

metáforas, práticas, lei, religião, arte e literatura, etc.); os domínios cognitivos (representações das 

áreas de conhecimento privilegiadas para responder às exigências de desenvolvimento e de adaptação 

em cada cultura); os contextos interpessoais (frequência, estilo e conteúdos das interacções, pessoas 

envolvidas, dinâmica das relações, entre adultos, entre estes e as crianças e entre crianças, nível e tipo 

de discurso na família, propósitos das interacções, consequências imediatas e mediatas das 

interacções, etc.); e o quadro cultural do pensamento (esquemas e estruturas cognitivas privilegiados, 

modos de funcionamento mental operacionais numa cultura, formas de organização do conhecimento 

que condicionam a maneira como as pessoas recolhem, processam e retêm informação, etc.). Estas 

quatro vertentes não são entendidas como “níveis” nem como “subsistemas isoláveis” no nicho de 
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desenvolvimento da criança; elas, pelo contrário, interpenetram-se e dão forma ao contexto imediato do 

quotidiano da criança ao longo do seu desenvolvimento: os contextos histórico, geográfico e social 

definem, dão relevância e sentido a domínios cognitivos particulares, eventualmente específicos de 

uma única cultura; os indivíduos desenvolvem competências nestes domínios que são funcionais, do 

ponto de vista da sua adaptação à vida social e intelectual; os contextos inter-pessoais são parte do 

meio cultural alargado e servem funções culturais determinadas; as crianças adquirem valores, 

competências e modos de pensar promovidos culturalmente através da interacção com membros mais 

competentes da sociedade e cultura a que pertencem; e, por fim, os indivíduos adoptam em cada 

cultura modelos cognitivos específicos, adequados à interpretação de significados, à resolução de 

problemas e à compreensão de si. Através da interacção dinâmica das quatro vertentes, dá-se uma 

adaptação das competências cognitivas ao contexto cultural que se traduz na progressiva participação 

activa do indivíduo, na comunidade e nas trocas com os outros, e no assumir gradual de uma 

identidade permanentemente sancionada pela envolvente cultural. 

Este modelo constitui tão só uma proposta para a compreensão articulada dos factores da 

aculturação e da socialização, e dos planos em que eles se articulam. Reporta-se ao que Reuchlin 

(1999/2002) designa de “estudo psicológico do meio natural”19. Embora a necessidade deste tipo de 

investigação se imponha em muitas áreas da psicologia, ou perante uma enorme diversidade de 

problemas que se colocam ao psicólogo no terreno, poucos terão sido os domínios da psicologia tão 

negligenciados como este; no entanto, para Reuchlin o estudo do “meio natural” no qual se desenrola o 

desenvolvimento intelectual não pode ser ignorado pelos teóricos do desenvolvimento, cujos trabalhos 

devem tomar precisamente por objecto o “pensamento natural”: “Cabe-lhes […] propor, a partir das 

suas teorias, os conceitos, as dimensões, numa palavra, a grelha de leitura que permite a descrição do 

meio em função dos problemas do psicólogo. […] Na medida em que uma tal ecologia psicológica 

permitisse explicar melhor a acção do meio sobre o desenvolvimento, permitiria por isso mesmo 

fundamentar de forma mais segura, e portanto mais eficaz, os procedimentos pedagógicos susceptíveis 

de orientar essa acção” (p.207). Este constitui, sem dúvida, um dos mais importantes reptos à 

psicologia da inteligência na actualidade. 

                                                
19 Foi sugerido que a expressão “meio natural”, hoje desprovida de sentido, seja substituída pela de “meio habitual” 
(Miranda, 2005). 


