
 INTRODUÇÃO 

 

Porquê e para quê investigar a inteligência humana?  

A inteligência humana não foi um objecto de interesse para os pioneiros da psicologia 

científica. Ocupados do estudo dos “conteúdos da consciência” pela aplicação de método introspectivo, 

psicólogos como W. Wundt (1832-1920) ou E. Titchner (1867-1927), dedicaram-se à análise minuciosa 

da “experiência imediata”, das sensações, das percepções, das emoções, convictos de que uma 

inventariação exaustiva dos dados provenientes da experiência providenciaria o fundamento para a 

construção de uma nova ciência – uma convicção bem ilustrativa da postura filosófica empirista ainda 

influente nos finais do século XIX. E ao procurar impor essa nova ciência, necessariamente procuraram 

regularidades, invariâncias, comunalidades que legitimassem a formulação de leis, que é o propósito 

último, afinal, de qualquer ciência. A concentração em variáveis elementares da experiência imediata, a 

par da ênfase na pesquisa do universal, impediram o reconhecimento da pertinência dos fenómenos 

psicológicos de nível superior – como a inteligência – fosse pela complexidade do seu funcionamento, 

fosse pela diversidade das formas como se manifestam, o que por longos anos manteve os processos 

psicológicos superiores arredados das preocupações dominantes da psicologia científica. O emergir do 

comportamentalismo, com J. Watson (1878-1958), já no século XX, em nada contribuiu para modificar 

a situação; ou de certo modo contribuiu, mas para a agravar. Ao tomar por objecto da psicologia já não 
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a consciência ou experiência imediata, porque não passível de escrutínio objectivo, mas o 

comportamento, directamente observável, também o comportamentalismo vai tratar variáveis 

moleculares, cujo carácter elementar melhor se ajusta à manipulação laboratorial, ao estabelecimento 

de causalidades lineares entre variáveis independentes e dependentes, entre estímulos e respostas, e 

vai abandonar, por “mentalistas”, os fenómenos psicológicos complexos. A inteligência é, assim, uma 

temática surpreendentemente negligenciada nos primórdios da psicologia científica. 

Impunha-se, contudo, pela mesma época, a necessidade de classificação dos indivíduos em 

função das suas potencialidades para o exercício de funções na indústria, um sector da economia em 

acelerada expansão, para as aprendizagens escolares, em resultado da escolarização 

progressivamente generalizada das crianças, ou para o esforço de guerra, por ocasião da I Grande 

Guerra. Em consequência da complexidade das tarefas e problemas envolvidos em tais contextos, não 

só se afirmava a persistente constatação das diferenças no grau de eficiência dos indivíduos, como se 

revelava inútil a aplicação de metodologias que apelassem às variáveis moleculares, de que se 

ocupavam não só a psicologia experimental, como as primeiras técnicas de avaliação do “génio”, 

adoptadas por F. Galton (1822-1911) e por McKeen Cattell (1860-1944). Nunca é demais sublinhar o 

contributo revolucionário de A. Binet (1857-1911) ao introduzir, então (Binet & Henri, 1895), a noção de 

que os processos psicológicos superiores apenas podem ser estudados e avaliados em respeito pela 

sua complexidade, nunca a partir da subdivisão atomista em unidades funcionais entendidas como 

mais fundamentais, mas que meramente desintegram a totalidade que se pretende estudar – uma ideia 

próxima de uma escola europeia, a Gestalt, que dava os seus primeiros passos também pela mesma 

época, na Alemanha. 

A coincidência (ou talvez não) de a inteligência ter sido o processo psicológico de nível superior 

que interessou Binet foi determinante para o emergir de um domínio de investigação – a Psicologia 

Individual (Binet & Henri, 1895), em 1900 denominada Psicologia Diferencial pelo psicólogo alemão W. 

Stern (1871-1938) – domínio que veio a ser profícuo do ponto de vista dos modelos e dos métodos de 

medida; mas foi sobretudo heurístico no quadro do novo clima intelectual, em parte decorrente da 

influência das ideias de C. Darwin (1809-1882): a noção de adaptação, nuclear no plano filogenético, 

como no plano ontogenético, em breve se liga estreitamente ao conceito de inteligência e se 

consubstancia em múltiplas acepções, definições e concepções do construto. A adaptação de uma 

espécie, como de um organismo, depende em larga medida do ajustamento entre o reportório 

comportamental disponível na espécie, ou no organismo, e os desafios emergentes no nicho ecológico 

dessa espécie, ou desse organismo, o que corresponde a afirmar a inteligência como núcleo de toda a 

investigação da ciência psicológica, uma ideia particularmente cara a Binet, para quem “o estudo da 

inteligência coincide com o estudo da psicologia, em todas as suas facetas e ramificações” (Matarazzo, 
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1972, p.62). Assim se estabelece o que viria a ser o mais duradouro e heurístico paradigma de 

investigação e de avaliação da inteligência humana – o paradigma diferencial. 

Não terá sido por acaso que, por meados do século XX, a inteligência assume lugar 

privilegiado no quadro de outro paradigma – o epistemológico ou psicogenético: com J. Piaget (1896-

1980) o estudo da génese do conhecimento converge para o estudo da génese da inteligência 

humana. Pergunte-se: poderia Piaget ter-se interessado por outra área de funcionamento psicológico 

que não a inteligência? A resposta não pode senão ser negativa. Ainda que o novo paradigma abra 

perspectivas de investigação, sob novos prismas e partindo de novos postulados, em outras áreas de 

funcionamento psicológico, os propósitos epistemológicos de Piaget apenas poderiam ser atendidos 

pela investigação do desenvolvimento da inteligência humana.  

Ainda assim, não se pretende de todo defender que o protagonismo da noção de inteligência 

tenha sido persistente ao longo do século XX: fruto da crescente importância atribuída a outros factores 

da adaptação aos contextos de vida, como sejam os factores motivacionais e afectivos, e fruto também, 

talvez, dos movimentos de contestação à medida da inteligência, pelas consequências pessoais e 

sociais que a sua aplicação implicava, sobretudo em contextos de selecção escolar, profissional e 

militar, a investigação e a avaliação da inteligência deu lugar a uma multiplicidade de outras variáveis 

psicológicas com frequência designadas de “não cognitivas”, designação que sem dúvida acentuava a 

distância que se pretendia assinalar em relação ao domínio da investigação cognitiva, ainda assim 

tomado como referência incontornável. Mas é precisamente a investigação dos processos cognitivos 

que vai levar à recuperação do protagonismo por parte da cognição humana, por ocasião de um novo 

salto paradigmático da Psicologia, por muitos designado de “revolução cognitiva”. A metáfora 

informática – subjacente ao paradigma informacional de investigação – que conduz a psicologia a 

assumir um novo objecto de estudo, o processamento mental da informação, traz de novo a cognição 

humana à ribalta da investigação psicológica: agora já não do ponto de vista das diferenças em 

contextos de aplicação, já não do ponto de vista da génese ou do desenvolvimento, mas do ponto de 

vista dos mecanismos do funcionamento mental, mecanismos entendidos mesmo como subjacentes a 

qualquer manifestação comportamental. Mais, a noção de que os mecanismos mentais não operam 

directamente sobre os dados provenientes da experiência, como gostavam de acreditar os primeiros 

psicólogos experimentais, mas antes sobre as representações mentais desses dados, subalterniza todo 

e qualquer fenómeno psicológico por referência à cognição.  

Como se poderia antecipar, mais cedo ou mais tarde uma reacção a esta posição radical teria 

forçosamente de ter lugar. E, embora assumindo múltiplas formas e cambiantes, essa reacção 

convergiu, perto do final do século XX, no sentido da integração entre cognição e “conação”, este 

último termo cunhado por M. Reuchlin (1920-), precisamente com o intuito de delimitar um domínio 
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positivo de investigação, ultrapassando a clássica designação de “não cognitivo” atribuída a qualquer 

fenómeno afectivo, emocional ou motivacional, numa atitude que negligenciava, afinal, a sua 

importância. A transição de século, e de milénio, é, assim, marcada por noções integradoras de 

cognição e conação – como exemplo, o contributo de A. Damásio (1944-) em O erro de Descartes: 

emoção, razão e cérebro humano (Damásio, 1995), ou a proposta do conceito de “inteligência 

emocional” por P. Salovey e J. Mayer (1990). Se a capacidade de tomar decisões depende do 

adequado processamento das emoções, como demonstra Damásio, se a adaptação ao contexto 

depende da adequada apreensão e gestão das emoções, como propõem Salovey (1953-) e Mayer, a 

inteligência não será relegada para o “fundo” de um cenário onde as instâncias motivacionais e 

afectivas da conduta jogam de novo o papel de “figura”? 

Esta flutuação no protagonismo da noção de inteligência, esta alternância entre figura e fundo, 

mais não é do que um reflexo do carácter dialéctico da investigação psicológica e, em particular, da 

investigação da inteligência humana. A inteligência é figura e é fundo, simultaneamente e sem que daí 

resulte contradição: enquanto fundo, ela assume o relevo que lhe atribuía Binet, ao tomá-la como 

essência da investigação psicológica, pois significa acção, significa evolução, significa adaptação, 

conceitos inseparáveis em qualquer domínio de funcionamento psicológico; enquanto figura, ela 

constitui um construto com contornos definidos, reportado a modelos e paradigmas de investigação e 

ligado a metodologias de investigação e de avaliação específicas. No primeiro caso, a noção de 

inteligência pode ver diluídos os seus contornos, ainda que veja enaltecido o seu valor fundamental 

como construto; no segundo, vê empobrecido este valor, para ganhar em clareza na delimitação do 

conceito. E é precisamente o paradigma sistémico de investigação que vai procurar a integração desta 

dicotomia (e de outras dicotomias) em estruturas conceptuais integradoras.  

Reequacione-se então a questão inicial:  

Porquê e para quê investigar hoje a inteligência humana?  

Porquê – porque pela sua natureza abrangente e complexa o construto inteligência se ajusta 

às noções de sistema, de complexidade funcional ou de causalidade relacional (i.e., não linear) e o seu 

estudo pode contribuir, como contribuíu no passado, para a reflexão epistemológica não só sobre o 

domínio de investigação da inteligência, mas sobre a própria Psicologia (a inteligência enquanto 

“fundo”).  

Para quê – para procurar entender os factores e os fenómenos complexos que convergem na 

incessante busca de equilíbrio, entre o indivíduo e o meio, equilíbrio que, no quadro de uma psicologia 

positiva, se designa “bem-estar”, e que reposiciona o conceito de inteligência numa abordagem 

integrada (e integrativa) de factores cognitivos, afectivos, motivacionais e contextuais (a inteligência 

enquanto “figura”).  
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Daí que o presente trabalho tenha, desde o início, adoptado duas posturas: por um lado, a de 

reflexão metateórica e epistemológica sobre o lugar e o sentido do construto inteligência dentro da 

Psicologia (fundo); por outro, a de investigação das semelhanças, dos contrastes e dos contributos de 

perspectivas específicas de conceptualização, investigação e avaliação (figura). Assim, o projecto de 

investigação teve por objectivo estudar e comparar dois dos mais representativos paradigmas de 

investigação e de avaliação da inteligência humana – o “paradigma diferencial” e o “paradigma 

sistémico” – em três níveis de análise:  

1) fundamentos epistemológicos e metateóricos da investigação;  

2) modelos conceptuais;  

3) métodos de investigação e de avaliação.  

O paradigma diferencial é representado neste estudo pelo contributo teórico de David Wechsler 

(1896-1981) e pela Escala de Inteligência de Wechsler para Adultos, na sua mais recente edição – 

WAIS-III (Wechsler, 1997); o paradigma sistémico remete para o trabalho desenvolvido desde a década 

de 70 do século XX por Robert Sternberg (1949-) (Yale University / Tufts University, MA, USA) e para o 

Teste Triárquico de Aptidões de Sternberg - Revisto (Nível H) - STAT-R (H) (Sternberg, 2002). 

A obra de David Wechsler foi considerada particularmente apropriada ao objectivo do presente 

estudo por o autor ter proposto um enquadramento conceptual que contextualizou a construção das 

suas escalas de inteligência e fundamentou as suas opções metodológicas. Esta ênfase na relação 

entre teoria e operacionalização, que não caracterizou a maioria da investigação diferencial durante a 

primeira metade do século XX, mas é hoje considerada incontornável no domínio da inteligência, 

confere à obra deste autor um carácter de marcada actualidade e viabiliza o estabelecimento de 

ligações entre paradigmas no plano conceptual, para lá do plano metodológico. O trabalho que Robert 

Sternberg tem vindo a desenvolver desde há mais de 20 anos é, por sua vez, representativo de uma 

nova abordagem da inteligência humana. Partindo da análise componencial da cognição humana, 

Sternberg (1977) propôs uma nova teoria – Teoria Triárquica da Inteligência Humana (Sternberg, 1985) 

– e mais tarde um novo conceito – Inteligência Funcional (Successful Intelligence) (Sternberg, 1996). À 

semelhança de outros autores, como H. Gardner (1983, 1999), P. Salovey & J. Mayer (1990) ou S. Ceci 

(1996), introduz uma perspectiva complexa da inteligência como sistema que abrange variáveis 

individuais, situacionais e relacionais, e que desafia as noções e os instrumentos tradicionais de 

medida da inteligência.  

O projecto incluiu, assim, a tradução, adaptação e estudo metrológico de duas técnicas de 

avaliação da inteligência, cada uma representativa de um dos paradigmas de investigação em análise: 

a Escala de Inteligência de Wechsler para Adultos (3ª edição) (WAIS-III) (Wechsler, 1997a,b) 

representa o paradigma diferencial clássico e o Teste Triárquico de Aptidões de Sternberg – Revisto – 
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Nível H [STAT-R (H)] (Sternberg, 2002d,e) representa o paradigma sistémico. Ambas as técnicas foram 

concebidas para utilização com adolescentes e adultos (idade ≥ 16 anos), o primeiro para aplicação 

individual e o segundo para aplicação colectiva (ou individual), mas encontram-se em fases distintas de 

desenvolvimento empírico: a WAIS-III é resultado de uma evolução continuada e culmina cerca de seis 

décadas de sucessiva revisão, aperfeiçoamento técnico e utilização generalizada, especialmente em 

avaliação clínica; o STAT-R, ao contrário, representa uma tentativa de ruptura com a forma tradicional 

de conceber a medida da inteligência e constitui uma operacionalização das propostas teóricas 

inovadoras do seu autor, especialmente caracterizadas pelo alargamento da gama de funcionamento 

cognitivo abrangida pela medida da inteligência. Trata-se de um instrumento em fase de 

desenvolvimento experimental (não publicado) mesmo no país de origem, pelo que a sua aplicação não 

ultrapassou ainda o contexto da investigação.  

Após os ensaios experimentais de cada um dos instrumentos com amostras portuguesas, os 

dois testes foram aplicados em conjunto numa amostra tendo em vista analisar a estrutura das 

variáveis latentes, subjacentes às medidas dos dois instrumentos, e testar o ajustamento de modelos 

conceptuais alternativos para a explicação das comunalidades entre as variáveis observadas. A 

contestação das concepções e dos testes convencionais de inteligência, muito em particular da noção 

de factor g e das medidas da “inteligência geral”, tem constituído um traço comum aos autores mais 

representativos da actualidade, no domínio da inteligência. Os seus modelos postulam estruturas que, 

regra geral, prescindem da noção holista da inteligência e localizam a inteligência na interacção entre o 

indivíduo e o meio, não a reduzindo a um atributo interno do indivíduo. Ao testar o ajustamento da 

estrutura interna das medidas a modelos conceptuais alternativos, baseados na noção de factor geral, 

na noção de factores múltiplos, na organização hierárquica das aptidões, ou na organização triárquica 

das aptidões, pretende-se, simultaneamente, contribuir para a validação das medidas, e para a 

validação dos construtos subjacentes às medidas, o que consubstancia a aplicação da perspectiva 

dialéctica de validação proposta e aperfeiçoada por S.Messick (1931-1998), em 1975 e 1980, e 

actualmente consagrada nos Standards for Educational and Psychological Testing (AERA, APA, 

NCME, 1999). 

 

A apresentação deste trabalho estrutura-se em quatro partes.  

A PARTE 1, ENQUADRAMENTO TEÓRICO, comporta três capítulos que pretendem explorar os 

contornos da conceptualização e da investigação da inteligência humana: o CAPÍTULO 1 contextualiza o 

tema a partir da multiplicidade de abordagens que permite, desde as de nível de senso comum às que 

provêm de formulações de especialistas, desde as que remetem para a natureza e a explicação 

biológica às que sugerem as raízes ambientais ou contextuais, desde as que admitem a utilidade e o 
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significado do construto às que negam, desde a base, a sua pertinência. Particular destaque é dado 

aos grandes paradigmas ou metáforas da inteligência humana, que constituem o enquadramento geral 

de todo o restante desenvolvimento; o CAPÍTULO 2 constrói-se como uma reflexão sobre a viabilidade, o 

significado e os possíveis fundamentos da articulação entre paradigmas de investigação da 

inteligência, sendo exploradas algumas modalidades de articulação – ecletismo, integrativismo e 

sistemismo – e avançadas algumas possibilidades de integração, em múltiplos níveis – teórico, 

metateórico, epistemológico e ontológico; e no CAPÍTULO 3, são apresentadas, analisadas e discutidas 

as conceptualizações teóricas dos dois autores sob estudo, Wechsler e Sternberg, procurando 

posicioná-las relativamente às linhas de desenvolvimento traçadas nos dois primeiros capítulos. 

A PARTE 2, METODOLOGIA, subdivide-se em dois capítulos: o CAPÍTULO 4 trata os fundamentos 

metametodológicos e metodológicos da investigação, procede à delimitação do problema e das 

hipóteses experimentais e apresenta os métodos aplicados – amostragem, instrumentos, planos de 

experiência, técnicas de tratamento de dados; e o CAPÍTULO 5, apresenta a descrição dos 

procedimentos implementados na condução dos estudos empíricos remetendo para todo o material 

elaborado na organização e no planeamento do projecto, o qual é apresentado no ANEXO. 

A PARTE 3, RESULTADOS, é composta por três capítulos: o CAPÍTULO 6 incide no estudo 

metrológico da WAIS-III, o qual envolveu, para além do Ensaio Experimental e do Estudo Principal, 

outros estudos de precisão (estabilidade temporal, acordo inter-avaliadores e consistência interna) e 

dos critérios de classificação; o CAPÍTULO 7 apresenta o estudo metrológico do STAT-R (H), que incluiu 

um Estudo Piloto, dois Ensaios Experimentais e um Ensaio Sem Tempo Limite, para além do Estudo 

Principal; e o CAPÍTULO 8 trata os dados provenientes da análise conjunta dos dois instrumentos na 

amostra do Estudo Principal, dele decorrendo o teste das hipóteses experimentais delineadas no 

Capítulo 4. 

Por fim, a PARTE 4, DISCUSSÃO DOS RESULTADOS, compõe-se de dois capítulos: o CAPÍTULO 9, 

que analisa o significado e as implicações dos resultados, quer do ponto de vista metodológico quer do 

ponto de vista teórico, o que inclui reportá-los às actuais tendências de evolução da medida e da teoria 

no domínio da inteligência; e o CAPÍTULO 10 avança uma reflexão sobre possíveis contornos para o 

futuro da investigação sistémica da inteligência humana, nos planos metodológico, teórico, metateórico, 

epistemológico e ontológico.  

   

Precisamente estes planos de análise atravessam o presente trabalho e configuram uma 

estrutura de reflexão, baseada em Overton (2006a), que distingue quatro “níveis de discurso” 

subjacentes à compreensão de qualquer domínio de investigação. O nível mais básico, imediato e 

concreto – nível da observação – é empírico, relativamente livre de restrições conceptuais, meramente 
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dependente do registo de factos, e por isso mesmo também designado de nível do senso comum. O 

segundo nível – do discurso teórico – envolve já a reorganização e reformulação mais ampla e 

abstracta dos dados de observação, e pode traduzir-se em graus de elaboração muito diferenciados, 

desde simples suposições acerca dos factos observados até teorias complexas e altamente elaboradas 

sobre os fenómenos observados e até outros, a eles associados. O terceiro nível – metateórico – 

embora tenha impacto em cada um dos anteriores, não lida directamente com os dados de observação; 

constitui antes um conjunto de regras e princípios, ou uma narrativa, que estabelece e prescreve o que 

é ou não aceitável como teoria no domínio em causa; no mesmo sentido, mas relativamente à 

metodologia, pode falar-se do nível de discurso que descreve e prescreve o que é aceitável como 

método de uma determinada disciplina científica – metametodologia. Quando um conjunto de princípios 

metateóricos e metametodológicos estão interligados e formam um grupo coerente de conceitos, fala-

se de um modelo ou paradigma, e este pode-se conceber organizado em níveis de generalidade 

sucessivamente mais elevados e abrangentes. No topo desta hierarquia, situa-se o quarto nível, 

epistemológico e ontológico – nível das visões do mundo – que remete para um conjunto coerente de 

princípios fundamentais ou primários que definem a natureza do conhecimento e a leitura da realidade 

que um domínio de pesquisa pode legitimamente procurar alcançar.  

Os paradigmas diferencial e sistémico de investigação da inteligência humana constroem-se 

sobre diferentes visões do mundo e admitem postulados metateóricos e metametodológicos distintos. A 

questão de que se ocupa o presente trabalho consiste em averiguar como se traduzem estas distinções 

nas formulações teóricas, nas ênfases metodológicas e nas observações empíricas provenientes de 

cada um, e em que medida o paradigma sistémico, tal como defendem autores representativos da 

actualidade, suplanta o diferencial, ao atribuir à inteligência, no ser Humano, um outro lugar e um outro 

sentido.  


