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Esta pesquisa tem como principal objetivo analisar os fundamentos teóricoepistemológicos presentes nos instrumentos psicométricos de avaliação psicológica da
inteligência. Ela se organiza em três etapas: a) Inicialmente, realizou-se um estudo do
referencial crítico sobre os fundamentos da psicometria nas obras: A falsa medida do homem,
de Stephen Jay Gould (2014), A ideologia das aptidões naturais, de Nöelle Bisseret (1978),
Para uma crítica da razão psicométrica, de Maria Helena Souza Patto (2000) e A
compreensão da medida e a medida da compreensão, tese de Maria Cecília Vilhena Morais
Silva (2010). b) Num segundo momento, são postos em análise as definições do processo de
avaliação psicológica, o conceito de testes psicológicos e o constructo de inteligência em
obras importantes do campo da avaliação psicológica tradicional, como: Testagem
psicológica, de Anne Anastasi e Susana Urbina (2000), Psicodiagnóstico: processo de
intervenção, de Marília Ancona-Lopez (1995), Técnicas de Exame Psicológico, de Luiz
Pasquali (2001), Avaliação psicológica: conceito, método, medidas e instrumentos, de João
Carlos Alchieri (2003), dentre outros. Por último, procedemos à análise das fundamentações
teóricas do constructo da inteligência presentes nos manuais dos principais instrumentos de
avaliação psicométrica: R-1, G-36/G-38, TRAP, BPR-5, R2, V47, WISC III e IV, buscando
verificar quais as determinações do campo ideológico, histórico e filosófico dos testes
psicológicos de inteligência que falam por detrás dos testes e a quais interesses estes
respondem. Neste trabalho, apresentamos os resultados encontrados na análise de dois deles:
o R-1 e o G-36, testes não verbais de inteligência.
As raízes intelectuais que, ainda hoje, conferem plausibilidade científica aos
instrumentos psicométricos de inteligência podem ser encontradas nas teorias que serviram de
suporte ao racismo científico nos séculos XIX e XX. A teoria evolucionista de Darwin
deslocada para a avaliação das capacidades humanas cumprirá a função de justificar e
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naturalizar as diferenças entre os humanos. O racismo, com isso, gozaria de fundamentação
“científica” que jamais possuíra antes. No século XIX, três foram as principais teorias que
concorreram para esta naturalização: a) a teoria da recaptulação, b) a neotenia e c) o atavismo.
A teoria da recaptulação, segundo Gould (1991), sustenta-se no pressuposto de que “A
ontogenia recapitula a filogenia”(p.112). Isso significava dizer que quanto mais desenvolvido
o organismo, mais rápido este desenvolveria os caracteres de sua espécie. Os
recaptulacionistas consideravam que os adultos dos grupos “menos desenvolvidos” eram
como as crianças dos grupos “mais desenvolvidos” e isso teria forte expressão inclusive na
morfologia dos indivíduos. Os negros, assim como as mulheres e os homens do sul da Europa,
estariam mais próximos biologicamente dos antepassados mais primitivos na escala evolutiva.
A inferioridade de negros e mulheres em relação ao europeu branco deixa de ser uma simples
afirmação do senso comum para ganhar status de cientificidade. A neotenia, invertendo a tese
da recapitulação, afirmava que tanto mais rapidamente um indivíduo desenvolve os caracteres
de sua espécie, mais rápido alcança a degeneração. A consequência desta inversão deveria ser
a de que todas as evidências reunidas pela teoria da recaptulação então afirmariam a
superioridade dos negros, asiáticos e mulheres em relação aos homens do norte da Europa.
Entretanto, não foi isso o que ocorreu. Alguns neotenistas até se dispuseram a, em
considerando o material “fático” disponível, reconhecer a superioridade das mulheres, mas
nenhum deles inverteu a equação em relação aos negros e povos considerados inferiores. O
atavismo, por sua vez, defendia que traços selvagens de nossa história evolutiva poderiam
permanecer latentes e reaparecer após gerações adormecidos. Como suporte a tais
formulações, Cesare Lombroso julgou ter identificado as atitudes criminosas na natureza.
Fundaria ainda uma caracteriologia do crime relacionando traços morfológicos com certas
tendências à criminalidade. Tais teorias antropométricas cederiam lugar à psicometria como
corpus científico a serviço da naturalização das desigualdades.
Francis Galton (1765-1813) formulou a hipótese de que assim como os traços
morfológicos são herdados, a inteligência o deveria ser. Galton reuniu dados sobre famílias de
pessoas eminentes para demonstrar que o destino de sucesso (profissional) de sua prole só
poderia ser um traço herdado e usou a curva normal de Quetelet para mostrar que a
inteligência distribuía-se como na Curva dos Sinos (Silva, 2010). A originalidade de Galton
em relação ao movimento da antropometria reside no fato de fixar-se menos nas
características antropométricas e mais no uso de medidas sensoriais como forma indireta de se
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mensurar a inteligência. Outro personagem de importância fundamental ao desenvolvimento
da psicometria foi Alfred Binet (1857-1911) que, na França, encampou uma série de
experimentos de avaliação da inteligência. A avaliação da inteligência na referida escala
difere do modelo de Galton por se configurar como um instrumento propriamente
psicológico. Malgrado o próprio Binet não afirmar a hereditariedade da inteligência e ter
desenvolvido uma escala de medida da inteligência a fim de contribuir com o aprendizado
daquelas crianças – matriculadas no sistema nacional de ensino da França – que não estavam
aprendendo, a tradução da sua escala nos Estados Unidos e a expansão de seu uso reuniriam a
Escala Binet-Simon à tese da hereditariedade da inteligência de Francis Galton.
Lewis Terman (1877-1956), Henri Goddard (1866-1957) e Robert Yerkes (1876-1956)
seriam os responsáveis pela operação acima descrita. Goddard fora o responsável pela
tradução da Escala Binet-Simon nos EUA, Terman introduziria uma série de procedimentos
estatísticos na escala, a fim de melhor padronizar o seu uso e interpretação e Yerkes
universalizaria o uso da escala amplicando-a a 1.750.000 militares do exército norteamericano. Estes psicometristas tiveram importância fundamental na seleção daqueles
estrangeiros (a maioria oriunda da Europa) que desembarcavam na Ilha de Ellis,
classificando-os como “idiotas, imbecis e débeis”.
A análise dos instrumentos R1 e G36 demonstra sua pertença à tradição acima
arrolada. Na fundamentação teórica de ambos os testes, menção é feita a Simpósio ocorrido
em 1921 e publicado no Journal of Educational Psychology. Dentre outros, estavam presentes
Terman, Yerkes e Boring. O resultado do referido fora simpósio foi a unânime ausência de
consenso sobre o que seria a inteligência. O ponto alto do evento fora a constatação de que,
embora não se soubesse o que era a inteligência, sua precisão e capacidade de predição
“inquestionáveis” eram a prova de que os testes “deveriam estar medido alguma coisa”
(Alves, 2002, p. 12). As provas estatísticas, neste sentido, ao estabelecer as medidas de
precisão e validade do instrumento são apresentadas como base fática para fundamentação
dos instrumentos de avaliação da inteligência, em que pese estes mesmos instrumentos não
estabeleçam a que referir-se-ia tal conceito. O manual do R-1 possui 72 páginas, das quais
apenas 8 são dedicadas à fundamentação teórica; já o manual do G-36, possui 56 páginas das
quais 4 são dedicadas à fundamentação teórica. Não há, nestes instrumentos, uma base teórica
bem formulada e sua marca é o ecletismo.
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O solo conceitual em comum destes instrumentos reside na adoção do conceito de
Fator-G, oriundo da Análise Fatorial de Charles Spearman. Importante dizer que tal conceito
igualmente carece de densidade. O conceito de Fator G (geral) e de fatores E (habilidades
específicas) da inteligência são uma derivação da análise fatorial dos itens de um teste.
Apoiados na ideia de que as propriedades dos objetos podem, independentemente de sua
natureza, ser expressas em números, os psicometristas podem afirmar que o Fator Geral da
Inteligência refere-se ao total da capacidade intelectiva de um sujeito; impossível de ser
medido diretamente, o Fator Geral pode ser mensurado a partir da soma das capacidades
específicas (inteligência concreta, inteligência abstrata, compreensão verbal, raciocínio
espacial, etc.) de cada sujeito. G é uma magnitude, assim como E, e, embora, não se saiba
com precisão o que seria o Fator Geral da Inteligência, a suposição da sua existência e a
estabilidade dos resultados estatísticos dos estudos de validade e precisão têm sido suficientes
para que tais instrumentos ainda tenham peso significativo nas práticas avaliativas dos
psicólogos.
Um conceito importante em psicometria é o conceito de validade. A validade é um
conceito psicométrico que refere-se à capacidade que o teste tem em medir aquele construto a
que se pretende, ou seja, a validade responde à pergunta “o teste mede o que pretende
medir?”. Os resultados obtidos por 45 trabalhadores da indústria de São Paulo no G-36 foram
comparados com os resultados destes no Teste de Dominós; estabelecida a correlação de
Pearson entre ambos, encontrou-se o resultado de 0,84, o que mostra haver forte correlação
entre as variáveis medidas em ambos instrumentos. O R-1, por sua vez, foi validado pela
correlação de Pearson deste instrumento com o Teste das Matrizes Progressivas de Raven,
com resultado de 0,792. Nos dois casos, valores considerados altos em termos de correlação.
O que tais resultados significam? Significam que se o Dominós mede a inteligência, então o
G-36 também deve medi-la e que se o Teste de Raven mede a inteligência, então, também o
R-1 deve medi-la. Se formos até o fim da cadeia causal, chegaremos à constatação de que a
Escala Binet-Simon deve medir a inteligência, então todos aqueles que estabeleceram com
este correlação significativa e que serviram de base para correlação com outros testes devem
medir a inteligência. O problema da correlação é que ela é um conceito matemático que não
necessariamente demonstra uma relação de causalidade entre duas variáveis.
A concepção da hereditariedade da inteligência é uma marca ainda presente nestes
instrumentos, embora de modo distinto como o fizeram Galton e seus seguidores. No R-1,
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pode-se ler: “Um aspecto importante a ser considerado em relação à inteligência, refere-se ao
papel desempenhado pela hereditariedade e pelo ambiente” (Oliveira; Alves, 2002, p. 19). O
ambiente reuniria um conjunto de variáveis que incidem sobre a inteligência, que possuem
influência e, neste sentido, não é o principal determinante. A concessão a uma posição
ambientalista nestes instrumentos não significa que estes tenham extirpado de suas
formulações a tese galtoniana. Nas tabelas de padronização do R-1 e do G-36, muitas vezes,
para que homens e mulheres encontrem-se num mesmo percentil suas pontuações precisam
ser diferentes. Podemos encontrar para isto, a seguinte explicação brindada no manual do R-1:
“Os fatores sociais estão ligados a diferenças nas experiências, expectativas e papéis
atribuídos pela cultura aos dois sexos. Em termos biológicos as explicações se referem às
diferenças nos tamanhos ou formas de determinadas estruturas neurais e a influências
hormonais.” (Oliveira; Alves, 2002, p. 21). Eis a reedição das teses galtonianas.
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