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nuatro modelos de investigação da inteligência social: 
resultados preliminares de pesquisas brasileiras 
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ApartirdadiscUSIlãodequatromodelO$dedefíniçlloeavaliaçAodaintelig&!ciasocialderivadosdeteoriasda 
inteligfucia são apresentados quatro estudos empíricos. A primeira investigaçllo, de natunza psicométrica, 
selfi:ionou,dentreO$testesparaavaliarainteligênciasocial,otestedolllllight Social de Chapin. Esseesrudo 
preliminar com o teste ITaduzido demonstrou ser ele intraruportável para uma oUITa cultura. Uma segunda 
investigação,eenlTada na abordagem psicogenética, investigou a inteligêneiasocial nwnasituaçllodejogode 
regras. Esse estudo confirmou a interdependencia entre os aspectos cognitivos e os sociais do 
desenvolvimento da inteligência. Na terceira pesquisa foi construido um instrumento no contexto da Teoria 
das Inteligências Múltiplas de Gardner. Trala·se de uma escala com o objetivo de avaliação de 
comportamentos indicativos de inleligência intcrpc:ssoal. Finalmente, a quarta situa-se no contexto das 
teorias impHciw e procurou, alTavésdeumapc:squisaexploraIÓl"ia, idenlificar iL'l eoncepçÕC!l acerca da 
inteligênciasocialdeproflssiooaisatuantesemâreaseducaciooal,socialedesaúde(professon:s,advogados, 
médicos). Concluiu·se pela pertinência do conceito em questllo na atualidade e pela possibilidade de 
abordá·lodefonnacontextuaJizada,integrandoosdiferentesmode!osteÓricos. 

Pala"as-dm:inteligência.social,insight.social,in!eligênciaintcrpessoal. 

Abslract 

fourmodels 01 social intell igencestud,: 
preliminary resultsolBlalilianresearches 

Thepresentstudyapproachestolhedefrnitionandevaluationof.socialintelligenccaccordingtotbelheories 
oflhe Psychology oflnlelligence. Resull!i oflheresearches on lhe social intelligence stemming from lhe four 
presented lhcorctical approachcs are descri bed. First, lhe Social lnsight Test by Chapin (a psycbometric 
approach)wassclectedamonglhetestsdesignedtoevaluatelhe.socialintelligencc. Theprcliminarystudy, 
caniedoutusinglhetest, indicalcdlhatitshouldnotbedirfi:tlytranslatcdandappliedloanotherculrure. The 
secondstudy{apsychogeneticapproach),observedlheinterrelalionshipbetweenlhelhoughtstrucluresand 
.social development. Observations confinned lhe interdependence between the social and cognitive 
developmental aspecl'l of lhe intelligence devdopment. Thc thiro fl:search WiL'l bascd on lhe Multiple 
lntelligencCll Theory of Gardner. An instrumental $Cale was used, buil! up wilh lhe purpose of bchavior 
evaluationconccminginterpersonal intelligence. Finally,lheimplicittheori esapproachwasusedtoidentifY 
conceptsoftheintetligenceandsocial intelligenceofheallh,educational,andsocial servicesprofessionals. 
As a generalcondusion, wemayemphasizelhe importance tOCO!lstructlhe"social intelligence~ as wellasthe 
possibilitytointegrntelhediffermtmodels. 
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o estudo da inteligência te, na opinião de 

alguns autores, um dos maiores sucessos do século 
XX (Gardner, Komhabcrc Wake, 1998; Hermstein e 

MUITa)', 1994). No campo da ciência psicológica há 
uma série de novas expressõcs, como "inteligência 
emocional" (Goleman, 1996; Salovey e Mayer, 
1990), "inteligência prática" (Sternberg, 1984), 
"inteligência moral" (Ross, 1994), "inteligência 
coletiva" (Levy, 1996), "inteligência interpessoal" 

(Gardner,1994), "inteligência bem sucedida" 
(Stemberg, 1997) que expressam uma tendência de 

aproximação entre o campo da inteligência e o campo 
da personalidade. 

A ruptura entn: a cognição e a afetividade ê 
muito antiga. Para Aristóteles as funçõcs mentais 
estavam classificadas em categorias estáticas, 

referentes ao conhecimento e categorias dinâmicas, 
~ncerrando componentes emocionais e morais ou 

éticos. Também a filosofia hindu dicotomizou a 
energia em masculina, ativa, referente à ação c 

feminina, passiva, referentt:à emoção. 
No campo da Psicologia, três escolas conven· 

cionais. a Psicanálise, o Behaviorismo e a Psicometria 

forneceram teorias insatisfatórias sobre as conexões 
entre a inteligência e apcrsonalidade. A Psicanálise 

exacerbou e priorizou os detcnninantes emocionais 
inconsdentesna construção do pensamento, orien

taodo-se consequentemente para a mooificabilidade 
da personalidade e não da inte\igência. Além disso, 
jamais defendeu um modelo dinâmico, dialético c 

equilibrado entre as áreas emocionais e cognitivas, 
quando as dificuldades numa destas áreas podem 
produzir concomitantementc dificuldades na outra c 
vice·versa. 

o Behaviorismo reforçou apcnasa recepção e 

a expressão como componentes externos da 
informaç~o, esquecendo os fatores internos de 
integração-elaboração assim como o conceito de 

A Psicometria caiu numa testologia exagerada 
no campo da Psicologia e da Educação, tendo consi
derado a modificabilidade da inteligência como 
praticamente impossível. 

Modernamente, entretanto, é impossível 
reconhecer, em tennos comportamentais, uma tal 
separação (Fonseca, 1998). O moodo estático de 

E.&trk-tarItÍlI 

inteligência não satisfaz mais, e sim um modelo que 

varia na medida em que mudam os sujeitos e em que 

as situações são alteradas. Urge explicar as 
manifestações do comportamento inteligente que 
ocorrcm do lado de fora da sala detestagem, na vida 
prática, no dia adia. (Fredcriksen, 1986; Sternberg, 

1997) 
Um dos modelos pioneiros no estudo da inteli

géncia, que sl.Igeriu uma integração entre aspectos 
cognitivos c componamentais, foi o dc Thorndike 
(1920). Este autor dividiu a inleligência em abstrata, 

mecânica e soda!, admitindo ncsta última duas 

dimensões: comportamenta! e cognitiva. De falO, 
quandoestudamosasrelaçõesinterpcssoaiscacficá
cia de comportamentos em situações sociais amplas, 
temos que observar aspectos cognitivos, como o pro

cessamento de infonnações, e aspectos comporta· 
mentais, referentes à ação a ser efetivada. Diversas 

dimensõcsestãoineluídasai.Porumlado,aobscrva

ção e a percepção do comportamento do outro, as 
operações mentais ativadas durante o processamento 
de infornlações, a capacidade empáticae a compre
ensão do papel a serdesempt:nhadu. Alérn destes, 

pode-se citar ainda: a superação de ansiedades que 
emergcm do contato intcrpessoal, o julgamento de 
interesses, de sentimentos e de motivações que 

orientam o próprio comportamento e o dos outros, a 
assertividade, a habilidade para influenciar com
portamentos, pensamentos e sentimentos dos outros, 

as habilidades para decodificar pistas sociais e 

adequar o comportamento ãs situaçõcs específicas. 
Tantos asp.:closjustificam a multiplicidade de 

enfoques destinados a estudar a inteligência social. 
Focalizamos aqui quatro destas abordagens que se 
su.stentam em teorias da inteligência correspondentes. 
A primeira delas, a abordagem psicométrica defrne a 
inteligência social como um rator especifico da 
inteligência. No modelo psicogenético, a ênfase está 

nasestruturasadquíridasatrnvésdaintcraçãosocial.Na 
teoria das inteligências múltiplas, procura-se isolara 
inteligencia social como uma das inteligências, 
segundo os critérios propostos por Gardner (1994). 

Uma linha diferente de investigaçõcsparte da 
proposta de Neisser (1979), que sugere que a 

inteligência de uma pessoa é apenas o grau com oqual 
essa pessoa se parece com o protótipo da "pessoa 



inteligente". Retomando o modelo da inteligência semelhante ao que foi rotulado, há anos atrás, por 
prototípica de Neisscr (1979), Stemberg, Conway, Caltell (1943), como inteligência cristalizada. Para 
Ketron e l3emstein (1981) coneluem que as pessoas CattcH, a inteligência cristalizada representa a 
usam teorias de inteligência implicitas ao avaliarem a capacidade intele>:tual do sujeito evoluindo ao longo 
própria intcligênciae também 11 inteligi!ncia do outro. do seu processo de aculturação, em oposição à 

Essas teorias implícitas são suficientementc similares inteligência fluida que representa a potencialidade 
entre profissionais especialistas de um lado e leigos do intele>:tual do sujeito, sua capacidade biológica básica 
outro. Háautorts(Stembergeeols.,1981)queehcgam Devido à dificuldade de verificar sua validade, os 
a admitir uma classificação das pesquisa sobre testes que poderiam avaliar os aspectos práticos e 
iIlleligência em duas categorias: uma que aborda as socÍ<lÍs da inldig~n~ia n~o foram valoriados 
Teorias Explicitas ou Teorias Científicas, quc tem por Tal como ocorrcu no domínio da inteligência 
objeto de estudo um constructo científico, e a outra geral, o aparecimento dos primeiros testes de 
que trata das Teorias Implícitas ou Teorias Ingênuas, inteligência social deu-se segundo o modelo fatorial 
cuja [malidade é invesligar as crenç.1S que as pessoas da inteligência, tamhém chamado mndelo psico-
desenvolvem a respeito da nalur<::L<I e dos compo- mélrico. A avaliação desenvolveu-se num contexto 
nentes da inteligência. em que dominavam as fonnula"ões do Darwinismo 

Não há COlllO fugir à estreita interdependência Social, que focaliza a atenção nas diferenças 
entre definição c medida da inteligência que vem individuais e na adaptabilidade dos indivíduos às 
sendo mantida ao longo deste século, embora tal ncressidadesdasocicdadeindustrialcteenológicada 
posiçiiosejatamMmcontwv<::rtida. Almeida (1998) .:poea (Carroll, 1987). Assim é que os primeiros 
acredita que a extensa bibliografia ncsta área c o tcstes de intcligência social procuravam delimitar 
reduzido consenso entre os autores são capazes de traços e fatores subjacentes ao desempenho em itens 
desencorajar jovens pesquisadores. Afinna ele que padronizados. 
alguns autores "apontam que se corre o risco de Os estudos sobre a inteligência derivados das 
definir a inteligência em função daquilo que se colocações de Binet (1903 conforme citado por 
consegue medir: salientam outros a fraca pertinência Almeida, 1998), que evoluíram por um lado para a 
prática de definições "laboraturiais" de inteligência" abonlagem psicomdrica, tamb':m levaram a um 
(p.ll) modelo desenvolvimt:ntista, que concebia a intcligên-

Como avaliar sem definir? Qualquer instru- cia como uma sucessão de eSlnlturas mentais que são 
mento de avaliação só pode existir se derivar de um construídas pelo sujeito em interação com 11 meio 
modelo teórico. E como pesquisar sem, de alguma Embora Piaget (1972) considerasse a inteligência 
fonna, avaliar? como uma capacidade geral, enfatizando as operações 

A maior parte da.~ investigações whre inte- lógicas, suas observações podem ser estendida~ para o 
ligêneia social seguiu dc perto o que se faz no campo que se denomina dc inteligência social. Tal perspecti-
da inteligência geral A avaliação da inteligência va fundamenta-se no pressl.lposto de que as estruturas 
permanece, ainda hoje, um dos domínios mais lógicas sãoos componentcs mais básicos da atividade 
significativos de mensuração na Psicologia, tendo cognitiva. Sendo assim. uma aquisição no domínio 
produzido grande número de inslnImentos de medida. lógico-malemàtico e físico é genemliz.ável a outros 
Entretanto, os fatores que promoveram o desen- domínios remetendo a uma visão integradora c global 
volvimento de testes de inteligência ora estimularam da estrutura cognitiva. A compreensão de principios 
ora refrearam o desenvolvimento de testes de sociais constituí-se aqui como um caso especial da 
inteligência social. Isto porque a tecnologia de compre~Il,';ão em geral. A diferença de conteúdos não 
construção, de instrumentos para avaliação da requer qualquer operação cognitiva especial 
capacidade intelrx:tual sempre favoreceu um tipo de A partir do.~ anos sessenta, uma nova in-
inteligência que veioa ser desl-Tito, na atualidade, por fluência surgiu no campo da inteligênçia: os estudos 
Stemberg(1984, 1990),comointeligênciaacadêmica, cognitivistas. Segundo esta abordagem, li análise 



centraliza-se no ato inteligente em si, concebido relativas ao funcionamento da inteligência. Neste 
como resolução de tarefas ou de problemas, caso, as pesquisas desenvolvidas não tem o objetivo 
focalizando o processamento da informação. As de produzir ou avaliar teorias. Buscam descobrir 
pesquisas desenvolvidas dentro deste enfoque teorias já existentes. 
permitem identificar componentes específicos do O presente trabalho apresenta quatro modelos 
pensamentO social (Barncs e Stcrnberg, 1989; teóricos de estudo e avaliação da inteligência social, 
Gardner, 1994; Stcrnberg, 1984, 1990), assim como que serviram de suporte teórico para pesquisas 
delinear um esboço de classificação dos conteúdos empiricas. Os pressupostos básicos de cada modelo 
sociais face aos quais se realiza o ato inteligente foram expostos, assim como sua definição de 
(CheneGardner, 1997). intcligênciasocial,osprincipaisalltoresvinculadose 

Dentro do modelo cognitivista, destaca-se a u tipu de avaliação utilizado em suas investigações. 
Teoria Triádica de Sternberg (1984, 1990). A Em seguida a cada modelo são apresentados os 
inteligência ée:;tudada por este auturcontemporâneo resultados da pesquisa empírica vinculada 
segundo três subteorias: subteoria componencial, 
referente ao meio interno do individuo; subteoria 
contextual, representando o meio externo do 
indivíduo,easub!eoriaexperiencial,referindo-sc 
tanto ao meio interno como ao externo do ser 
humano. A estrutura desta teoria é hierárquica, ou 
seja, ela se subdivide em três subteorias que, por sua 
vez, se divide em grupos, sucessivamente, menores 
de outras subteQrias. Enquanto uma teoria que se 
preocupa com o funcionamento mental, deve-se 
ressaltarqueéconsidcradohicrárquicooesquemade 
suaestruturaenãoamentedosujeito.Nota-scassim, 
a importância que esta teoria oferece ao explicar, em 
um único modelo, o que, num passado recente tem 
sido descrito em múltiplas teorias consideradas 
conflitivas, às vezes, entre si. 

A panir de influências tanto do cognitivismo 
como da posição piagetiana, Gardner (1994) 
formulou uma teoria que considerou cxplicitamente 
o que ele denominou de inteligência interpcssoal 
Esta inteligência constitui uma das múltiplas formas 
de inteligência abordadas no seu modelo. 

Os três modelos acima apresentados represen
tam abordagens de teorias explícitas da inteligência, 
qlle têm como objeto de estudo um constructocienti
fico. Focalizou-se aqui, ainda o Modelo das Teorias 
Implícitas ou Teorias Ingênuas. Em relação às teorias 
implicitas, os pesquisadores podem discordar quanto 
ã natureza e releviincia das cuncepções desenvolvi
daspelaspessoas,mastendemaconcordaremqueo 
procedimento básico para a coleta de dados está nos 
depoimentos das pessoas sobre as suas concepções 

Modelo psicométrico ou diferencial 

A abordagem psicométrica centraliza-se no 
estudo das diferenças individuais e na criação de 
instrumentos científicos capazes de medir estas 
diferenças. Este modelo desenvolveu-se a panir da 
necessidade de solucionar problemas nas áreas 
escolar (baixo aproveitamento das crianças 
consideradas não-normais das escolas primárias da 
França) e no trabalho (seleção dc recrutas na 
Primeira Guerra Mundial). Assim é que, nodominio 
da inteligência social. este mesmo tipo de preo
cupação se mantcve, ou seja, avaliar diferenças 
individuais, a partir da construção, utilização c 
aperfeiçoamento de instromentos de medida. Os 
investigadores simplesmente definiram o que cles 
acrcditavam scra"inteligência social" (Hunt. 1928; 
Strang, 1930; Thorndike. 1920: Vernon, 1933; 
Wcdcck,1947;Wcchsler, 1950)e construíram testcs 
objetivos para avaliá-Ia. Exemplos de testes são o 
Teste de George Washington de Inteligência Social 
(Moss, Hunt, Omwake e Woodward 1955), o Teste 
de Insight Social de Chapin (1942) e o teste de Seis 
Fatores de Inteligência Social de Q'Sullivan e 
Guilford (1966). 

o teste de Mossecols. (1955) inclui subtesles 
envulvendu julgamento em situações sociais, 
rcconhecimento de estados mentais do interlocutor, 
memória para nomes e rostos, observação do 
comportamento e senso de humor. O teste de Insighl 



Social de Chapin (1942) apresenta 25 situações 
problemáticas envolvendo pcssoas fic tícias que 
tentam evitar situações embaraçosas ou reduzir a 
frustração. O objetivo do teste é avaliar a capacidade 
do sujeito para ana l i~ar e prever o comportamento do 
outro. O teste de O'Sullivan e Guilford (1966) deriva 
do modelo de estrutura do intelecto 

A primeira pesquisa por n6s desenvolvida 
cuidou de analisar as possibilidades de adaptação de 
um destes testes, considerando-se o alto grau de 
influência cultural que este tipo de teste comporta 
(Gerk-Carnciro c eols.1998). 

Estudo 1 
PossibilidadesdeAdaptaçãodeumTestedelnsightSocialã 
Realidade8rílsi leira 

Objetivo 

Verificar a adequaçao do Teste de Insight 
Social de Chapin à realidade brasileira, teste 
introduzido por Chapin (1942), quando responsavel 
pelo Departamento de Sociologia na Universidade de 
Minnesota. 

AmDstra 

11l 

respostas eorretas com peso 2 e multiplica-se a soma 
por 2; e conta-se o número de respostas corretas com 
peso I e guarda-se a soma. Finalmente, somam-se os 
3 resultados parciais de pontos para se chegar a uma 
pontu3ção total. Na tradução preferimos atribuir 
peso 1 a todos os ítens uma vez que não fo i possível 
estudar os eonteudos das alternativas. 

Para a administração do teste usou-se um li
vreto deresposta, no qual os 25 itens de situações e as 
4 alternativas de resposta para cada situação estavam 
listados de fonna que o sujeito pudesse assinalar a 
resposta apropriada. 

Procedimento 

A tradução do teste dc lnsight Social do inglês 
para o português foi realizada por um tradutor 
juramentado. A revisão da tradução, por uma 
professom de inglês, mestranda de psicologia da 
Univt:rsidade Gama Filho, pela coordenadora do 
projeto e por dois professores do mestrado. 

Foi desenvolvida, em primeiro lugar, uma 
análise semântica a fim de verificar se os ítens eram 
compreensíveis. Foram utili:lados como juizes estu
dantes universitários, em 4 grupos de 3, numa situa
ção de entrevista em atmosfera de braim-torming. O 
experimentador apresentou os itens um a um e pediu 
ao grupo para reproduzi-los com suas próprias pala-

41 alunos acima de 14 anos de uma escola vras. Os mesmos estudantes de graduação de I'sico-
bilingüe (inglês e português) deram respostas para as Jogia comunicaram as impressõcs sobre cada item, a 
duas versões do teste: em inglês e português; \OI fonna como o abordaram e reali7.aram. os processos 
estudantes universitários, de ambos os sexos, respon- utilizados e as facilidades e dificuldades que encon-
deram o teste apenas em português. traramm. Os resultados roram utilizados na refonnu

laçãodos itens. 

InstrumentQ Num segundo momento, procedeu-se li uma 
an~lise de conteudo. Est3 3milise foi feita por juizes, 

Quarenta e cinco ítens preliminares foram peritos na área do constnl\O em questão representa-
reunidos num teste provisório: 4 alternativas de dos por professores de Psicologia que avaliaram se 
respostas foram preparadas para cada item, sendo cadaitemrealmentesereferiaaofatorinvestigado.A 
somente uma drJas defin ida como correta. classificação dos itens por conteudo utili7.oU três ca-

Na forma original para pontuar o tes te, tegorias, a saber: julgamento do comportamento do 
conta-sconúmcroderespostasconetastendopcs03, outro (externo), julgamento do próprio comporta-
e multiplica-se a soma por 3; conta-se o numero de mento (interno) c opinião própria do respondente. 



'" 
Resukadl$ 

A adequação da tradução foi verificada 
através do teste de diferença entre proporçõcs para 

esclareccr 3 seguin!c questão: A proporção de eslu
dantes bilíngües que acertam o item em inglês é igual 

à proporção dos que acertam em português? O resul
tadoaprescntoucst3tisticas"Z" altamente significa

tivas. relativas a dift:fenyas entre proporçõcs em 
tabelas2x2comparandoadimcnsãoinglêsJportu

guês com a dimensão acerto/erro. Os resultados va
riaram de Z = 3,76 (mínimo) a Z ,. 9,18 (máximo) 

mostrando a baixa equivalência item a item entre as 
duasversõcs 

Utilizando-seos 101 sujeitos que responderam 

o teste em ponuguês, foi calculado o n de Cronbach, 

itemaitt:m,tendoo~coefiçienlcsvariadodeO,39a 

0,49, indicando baixa fidedignidade. Para avaliar a 

lIalidadede constructu fui efetuada análise fatorial, 
através do método dos componentes principais dos 25 
itcnstendo-seidentificado IOfatores,nãoc!aramente 

interpretáveis. O teste, ponanto, não está avaliando 

uma dimensão que possa ser rotulada de insight social 
esim fatorcs do erTO alcatório 

Conclusões 

Após o estudu exploratório e a imcrptetação 

dos resultados obtidos sobre a possibilidade de 
adaptação do teste de insight social de Chapin para a 
realidade brasileira, consideramos este teste "in

transportávc!"em dccorrênciade ter sido feito, ape
nas. a lradução lingiiistiça de seus ítens que, embora 

competente do pomo de vista da cotTespondl!nciu 
textual, deixou muito a desejar quanto ao aspecto 
semãnticonecessariamenteligadoàculturaondeo 
teste original foi concebido e consequentementc 
afastado dos aspectos sociais de nossa cultura,espe
cialmenteaquc1csrelativosàdimcnsãodasrelaçõcs 
interpessoais. 

Verificou-se daramente a presença das princi
pais dimensõcs referidas porGreenfield (1997). Com 

efeito, nem sempre há concordância entre culturas 
quanto ao valor de determinada resposta; além disso, 

muito embora a tradução lingUística tenha sido boa, 

os mesmos itens não significam a mcsma coisa, como 
indicam os resultados psieométricos apresentando 

diferenças significativas. 
Adicionalmente, considera-se que o eonstructo 

insight social é imponante como indicador de 

inteligência ao se referir:i dimensão interpcssool no 

contexto teórico da propo~ta de múltiplas inteligencias 
(Gardner, 1994; Sternberg, 1997). Devido à 
impossibilidade do teste ser meramente traduzido e 
"adaptado·' a nossa cultura, é imperativo, ao invés 

disso. a construção de umnollo instrurnento 

Modelo desenvolvimentista ou psicogenético 

A inteligência é estudada no modelo piagctia
no através do processo de construção do conheci

mento.tendoaspesquisasenfatizadomaisncnnheci
mento do mundo fisico, baseando-se predominante

mente na detinição tradicional de inteligcnciacomo 
raciocínio. solução de problemas e compreensão em 
rc:1açãoao mundo fisieo. Ncsta perspcetivatcm sido 

estudado: as noções de objeto e quantidade (conser
vaçãu de substância, peso c volume), o desenvolvi

mCnlo dos conceitos de espaço, tempo. movimento, 
velocidade, causalidade. 

A questão da aquisiçãodcconccitosdomundo 

social tem sido menos estudada. Entretanto, pane-se 
du pr~s~uposlo que os padrões ontogenéticos 

referentes à atuação do pensamento sobre o mundo 
social são muito semelhantes aos ençontrados em 

outras áreas conceituais. Acredita-se que a mente 
infantil,ernqualquerniveldnseudesenvolvimento, 
não muda scus aspectos fundamentais, quando passa 
do eontcudo lógico-matemático ou fisico para um 
cnnteudosocial 

Para Piaget (1973), quandu os conceitos em 
desnvolvimento fazem parte do mundo psicológico, 
o processo é semelhante au que O\:orre com conceitos 
domundofisico. Segundo ele, os aspectos sociais e 
afetivos do desenvolvimento estão sujeitos ã estrutu
ração paralela ao do desenvolvimento afctivo. Esta 
hipótese piagetiana tem fornecido muito da referên

ciaparaastentativasdeintegrarodesenvolvimento 
cognitivo e social. 



Nas suas primeiras pesquisas, Piagct (1977) intenções dos outros. A criança pequena é capaz de 
estudou conceitos referentes a aspectos sociai~ c considerar os aspectos manifcstos e objetivos das 
morais, assim como conceitos referentes a fenôme- situações interpessoais, porém os processos motiva-
nos naturais. De fatu, de acreditou inicialmente que cionais implícitos dos participantes lhe escapam 
o desenvolvimento cognitivo resultava primaria- Esses esrudos piagetianos revelaram que à 

mente do processo de socialização através do qual a medida que a criança cresce, da se torna mais 
criança seria induzida a aceitar pontos de vista dos sensível à existência de processos perceptivos, 
outros e abandonava seu egocentrismo. De acordo cognitivos e motivacionais encobertos nas pessoas, 
t:um a teoria posterior dos estádios cognitivos, entre- assim como nela mesma e, também, cada vez mais 
tanto, o egocentrismo, evidente n3 inabilidade da precisa na identificação e interpretação destes 
criança em imaginar outras perspectivas além da sua processos. 
própria, decorre da falta de operações lógicas avan- A avaliação da inteligência social tendo o 
çadas. O progresso em pensar sobre as perspei:tivas modelo psicogenético como base teórica revela um 
dos outros deveria estar correlacionado com o sujeito ativo que no final de sua psicogênese é 

progresso para solucionar problemas de natureza eognitivamente competente para reconhecer c 

puramente lógica. reconstruir o mundo da natureza externa e das leis 
l'iagctelnhcldcr(1993)mcdiramababilidade que a governam; que desenvolveu uma razão 

das crianças para adotar perspectivas múltiplas, comunicativa que lhe pennite assumir o ponto de 
solicitando-lhes que indicassem figuras que vista do outro e elucidar seu próprio pensamento de 
mostravam como uma maquete de três montanhas tal fonna que este outro o compreenda (Aragão, 
seria percebida a partir de várias outras perspectivas 1999). 
(à direita de onde está s.:ntada, do lado oposto etc). O Uma das maneiras de se estudar o desnvolvi-
re~ultado revelou que as crianças mais novas mento desta inteligência social tem sido através do 
eonftmdem sua perspectiva com as demais: quando processo de interação social apresentado durante ati-
slIo solicitadas a procurar a fotografia que representa vidades com jogos de regras. A segunda pesquisa 
as montanhas vistas a partir de uma certa perspectiva, aqui apresentada estuda o desenvolvimento da "inte-
a criança tende a escolher aquela que reproduz o que ligência social", a partir da interação entre os partici-
ela própria vt:. Piagel e Inhelder (1993) concluíram pantes de partidas experimentais do jogo "quarto'-
que o desenvolvimento operacional é necessário até (Alves, 1998; Alves e Gerk-Cameiro, 1999). 
para o mais rudimentar "role-tak.ing" (assunção de 
papéis). 

As interprelaçõcs que a criança faz a respeito 
da~ outras pessoas começam pelas manifestações 
superficiais e apenas gradualmente penetram no inte
rior psicológico. A criança representa inicialmente 
aqueles a~peetos d" outras pessoas que sllo mais 
acessíveis à percepção direta c raciocina sobre eles, 
negligenciando os processos decisivos, mas encober
tos, de pensamento, percepção, atitudes, s"ntimentos 
etc. Piaget (1967) considerou, ainda, que a criança 
pequena é incapaz de tratar seu próprio pensamemo 
como objeto de pensamento introspectivo. 

Os dados de Piaget (1977)sobre o desenvolvi
mento moral tambt:m "nfatizam a insensibilidade da 
criança pequena diante dos motivos interiores e das 

Esludo2 
Um estudo piagetiano sobre a inteligência social 

Objetivos: 

I. Investigar, à luz da teoria piagetiana, a 
interdependência entre o nivel das estruturas 
cognitivas e o desenvolvimento social. 

2. Analisar o discurso de crianças e adolescentes 
para depreender as fonnas como negociam e 
constróem regras para um jogo que não 
conhceem. 



3. Verificar, atravcs das jogadas efetuadas por duplas, criando com um parceiro, da mesma faixa 
cada participante, a habilidade de des- etária e estádio cognitivo, regras para o jogo 
centralizar c coordenar diferentes pontos de apresentado e jogando segundo as regras que foram 
vista cstabelecidas. Por último, tendo acesso às ver

dadeiras regr<ls realizaram três partidas. Ao ténnino 
de cada uma dclas, era feita uma análise da última 

Amastfll 

Participaram oito crianças e adolescentes, 
com idades entre 7 e 16 anos, matriculados no ensino 
fundamental e médio de um colégio da rede privada 
do município do Rio de Janeiro. As crianças foram 
previamente classificadas no estádio operatório 
concretoeos adolescentes no fonnal. 

Foi utilizado um jogo de regras denominado 
"quarto". Trata-se de material premiado mun
dialmente, criado por Blaise Mullerem 1991, editado 
pcla fábrica francesa Gigamic. É um jogo de 
tabuleiro com 16 peças diferentes, tendo cada uma 
de1asquatrocaracteristicas:decorclaraouescura, 
redonda ou quadrada, alta ou baixa, maciça ou oca. O 
objetivo é fonnar no tabuleiro um alinhamento de 
quatro peças que poderá ser horizontal, vertical ou 
diagonal ou um quadradu de quatro peças que tenha 
no mínimo uma earactcrística comum. A grande 
novidadeéque a.~ pcças silo comuns ausjogadores, 
não existc delimitação de campos no tabuleiro e o 
jogador que inicia ojogo escolhe uma das 16 peças, 
dá ao seu adversário que a coloca numa das casas do 
tabulciroe em seguida, escolhe uma dentre as 15 

peças restantes entregando-a também ao oponente, 
dando assim prosseguimento ao jogu que finaliza 
quando o objetivo é atingido 

PrDcedimlnlus 

o design da pesquisa incluiu atividades 
individualizadas, em duplas e em grupos noquc sc 
refere aojogo em pauta. Primeiramente, cada sujeito 
explorou o material e levantou hipóteses sobrc çomo 
jogar. Em um segundo momento, trabalharam em 

jogada. A atividade em grupo, dupla contra dupla do 
mesmo estádio cognitivo, inc1uiutréspartidascom 
as verdadeiras regras eo estudo da última jogada ao 
fim de cada partida 

Discmãl dos resultadu 

Na etapa individualizada, observou-se que 
todos conscguiram abstrair as características 
principais do material, porém, apreciando-se os 
discursos, constatou-se que uns eram mais ricos em 
detalhcsdoqueoutros,fatoquedeveseratribuídoao 
nível de desenvolvimcntode cada participante. 

No que se refere ao levantamento de hipóteses 
sobre como jogar, constatou-se que quanto mais 
elevada a faixa eLiria eoníve! dedcsenvolvimento 
cognitivo, mais sofisticada a hipótese. Estas obser
vaçõcs apontam a favor de que, à medida queos 
instrumentos intelectuais (esquemas c estruturas) do 
sujeito se desenvolvem, mais condiçõcs ele terá de 
efetuar coordenações cada vez mais complexas, 
inferências c conseqüenternente,observaçõcsmais 

Em relaçilo ãs atividades realizadas ern dupla, 
cuja proposta era a criação dc rcgras para ojogo que 
desconheciam, procurou-se parear os sujeitos de 
acordocomonívcldcdcscnvolvimcntocognitivoea 
idade. Primciramente, eles relataram aos parceiros as 
suas hipóteses. Constatou-se que os integrantes da 
dupla de 7 anos transmitiram-nas verbalmente ao 
mesmo tempo que demonstravam-nas através da 
8{,:ão. No que tange à dupla de 9 anos, um dos 
componentes também usou como recurso a ação, 
porém, conseguiu transmitir sucintamente o jogo 
imaginado. Em contrapartida, o parceiro, da mesma 
idade, não ret:orreu ã aç1l0, sintetizando, em poucas 
palavras o que pensou, sendo sua idéia prontamente 
captada pelo ontro. Quanto às duas duplas 
classificadas como fonnais mostraram-se capazes de 



transmitir suas hipóteses, verbalmente, com clareza e pelas crianças mais novas apresentou dificuldade em 
detalhes, antes dejogar. conceber a existência de um campo e de peças 

No que se refere àeonstrução das regras verifi- comuns aos parceiros. Verificou-se que cada joga-
eou-se que na dupla de 7 anos o que prevaleceu foi dor, principalmente, nas duas primeiras partidas, 
mo jogo motor, de rapidez, onde o vencedor t:ra ficou preso ao seu próprio jogo, não conseguindo 
aquele que chegasse primeiro ao campo adversário. prever o que o outro poderia fazer e nem planejar 
A dupla de 9 anos selecionou dentre as duas idéias, a jogadas que interferissem no jogo impedindo a 
que julgou melhor e a partir daí foi tomando o jogo vitória do advt:rsário. 
cada vez mais complexo. Quanto aos sujeitos opera- A maneira pela qual procederam reforça a 
tÓTÍos fonnais, a dupla de 14 anus chegou a umjogo idéia de que compreendem a regra social, visto que 
de regras bastante complcxono qual dClenninaramo sabem que para vencer é preciso formar um 
númcrode peçasquc caberia a cadajugadur, u lipoe alinhamento ou um quadradu wm as peças que 
u objetivo a ser alcançado. O tempo gasto por estes tenham,pelomcnos, uma característica comum equc 
adolescentes, uma hora e dez minutos, indicou, eon- é preciso eseolhcr c entregar a peça ao outro. 
fonne Piaget (1996), o interesse que a tarefa da eons- Entrctanto, o vcrdadeiro significado de dar a peça ao 
trução da regra é capaz de despertar, sendo maior o adversário ainda não foi percebido. Observa-se 
tempo despendido nesta fase do que na realização de nestas crianças que o dar e o receber a peça funciona 
uma partida do jogo apenas como uma fonna que possibilita a eada 

Ainda fazendo-se referência à construção das jogador a continuação de selljogo, visando atingir o 
regras, um outro aspecto que merece ser abordado diz obj etivo, fonnar o "quarto", não havendo, pol1anto, 
respeito à antecipação dos casos que poderiam aeon- uma coordenação plena do pensamento. 
tecer, a partir das regras que estavam propondo. Veri- Nas demais duplas constatou-se que todos 
ficou-se que não houve pTCocupação com este ponto Jlerceberam que as peças deveriam ser dadas ao 
por parte da dupla de 7 anos visto que foram imedia- outro. Entretanto, através da observaçao das jogadas 
tistas, partindu logu para a ação e também pela pri- dos participantes pode-se concluir que som~nte a 
maziadoaspectomolOrdojogoinventado.Jáosde9 dupla de 16 anos conseguiu compreender, 
anos, davam conta do que poderia ocorrer durante a plenamente, que o ato de dar a peça ao a(h·er.sáriu 
partida somente à medida que jogavam. Assim, o implicava em fazer uma boa análise do jogo que 
confronto cum us problemas instalava cunflitos que estava no tabuleiro e das chances de "quarto". 

geravam desequilibraçõcs c exigiam soluçõcs. As Percebiam que o ato de colocar estrategicamente 
duplas do estádio operatório fonnal trabalharam com cada peça recebida interferia no jogo do outro. Na 
hipóteses, sustentaram e respeitaram plenamente o dupla de 9 anos observou-se qu~ apenas elegiam um 
que foi acordado para a realização das partidas. atributo e procuravam formar um alinhamento ou um 

Nopassoseguintedapcsquisa, ainda realizado quadrado segundo o critério que definiam. Um 
em duplas, no qual tomaram conhecimento das jogador interferia pouco no jogo do outro. 
regras verdadeiras e realizaram partidas, observou-se Sobre a última jogada reali.'ada, buscava-se 
que a dupla de 7 anos acusou dit1eu1dade em descobrir, dentre as pcças ainda disponivcis, aquelas 
compreender o que lia. Quanto à localização dos que poderiam evitar a marcação do ponto pelo 
quadrados existt:Iltes no tabuleiro observou-se qu~ adversário, além de verificar se haveria outros 
encontraram somcnte quatro. As duplas fonnais "quar/os" quase formados. Notou-se que a discussão 
tiveram atuações bastante semelhantes. Leram propiciou a reflexão sobre a situação levando à 

silenciosamente e à mcdida que achavam algo percepção de algumas possibilidades que não foram 
importante verbalizavam e comparavam com os vistas no decorrer do jogo. 
jugo> inventados. Finalmente, a última parte da pesquisa foi 

Quanto à realização das partidas com o jogo dedicada ao jogo realiz.ado em grupos de quatro 
propriamente dituobscrvou-se quca dupla composta (dupla contra dupla). Os 8 participantes foram 



separados em dois quartetos. O quarteto operatório parceria pode-se concluir que, embora as regras 
concreto era composto por crianças na faixa etária apresentassem um grau de complexidade compatível 
entre 7 e 9 anos e o formal por adolescentescntre l4e com o nível operatório das duplas fonnadas, quando 
16 anos. As duplas, agora, eram compostas por os sujeitos "têm oportunidade de coordenarem suas 
sujeitos de idades diferentes. ações ou juízos com outros acabam por chegar a 

Comparando-se a atuação dos quartetos quan- resultados cognitivos mais estruturados do que os 
toaonúmerodepeçasutilizadaseotempogastoveri- resultados obtidos numa situação individual" 
ficou-se que o quarteto operatório formal apresentou (Perret-Clermont,I995,p. 63). 
jogadasmuitomaiscomplexasquesóforampossíve- A realização de partidas segundo as regras 
is visto que já lidavam com a combinatória, com a acordadas revelou que as crianças apresentam 
probabilidade e com vários atributos ao mesmo tem- egoçentrismo inteleçtual verificado através da prova 
po. O nível operatório também contritRIiu para a tTo- do Relacionamento das Perspectivas. Nesta prova 
ca de idéias, a construçllode hipóteses e a sua verifi- elas apresentaram dificuldade para coordenar 
cação propiciando uma análise acurada do jogo, Ic- diversos pontos de vista em virtude de ainda 
vando àprevisilode"quur'os" e,conseqOentemente, permanecerem centradas no ponto de vista próprio, 
à escolha de peças adequadas. O quarteto operatório não sendo capazes de sustentaroque foi combinado 
concreto apresentou jogos menos elaborados. Lida- Segundo Piaget (1967) a qualidade das 
vam apenas com um atributo,já que do ponto de vista interações sodais muda de acordo com o nível 
operatório não há condições de trabalhar com todas cognitivo. Assim o cognitivo e o soçial têm que ser 
as variáveis. Na análise das partidas, diante dos ques- encarados como indissociáveis. Pode-se obstn'ar 
tionamcntos da pesquisadora, houve em alguns mo- que a cooperação foi a forma de interação que 
mentos, a necessidade de experimentar as peças que prevaleceu nas atividades realizadas, embora 
poderiam impedir a vitória, ficando evidente que ain- tenha-se verificado que crianças mais novas ainda 
da nllo trabalham no plano das idéias apresentam resíduos de manifestações egocêntricas 

que se refletem também na vida social, ou seja, 

Conclu-siies revelando, ainda, muitos momentos de centraçãoque 
os impedem de coordenar diferentes pontos de vista. 

Os resultados revelaram que quanto mais Conclui-se que a cooperação é, portanto, o tipo de 
avançado o nível de desenvolvimento cognitivo mais relação interindividual que corresponde ao mais alto 
sofisticadas foram as hipóteses criadas sendo que nível de socialização sendo também a que promove o 
algumas assemelhavam-seaojogo verdadeiro. Noque desenvolvimento. 
diz respeito à criação de regras em pan::eria para0 
material apresentado, verificou-se que as crianças 
eram mais imcdiatistas nllo havendo a preocupação 
em antecipar os casos. Somente à medida que se 
defrontavam com os problemasoconnitose ill.'italava, 
gerando desequilíbrios. As soluçõcsexigidas levavam 
a reflexõcs que propiciavam a construção de novas 
coordenações permitindo lidar com o problema de 
modo superior. Os adolescentes trabalharam com 
hipóteses verbalmente concebidas, conseguiram 
articulá-las e chegar a um consenso com a finalidade 
de codificar a regra. Comparando-se as hipóteses 
traçadas individualmente com a regra codificada em 

Modelo dos processos simbólicos 

Neste modelo, proposto por Gardner (1994), a 
ênfaseestà na existência de inteligências separadas 
de acordo com localizações cerebrais. Incluem-se 
aqui, ainda, os trabalhos de Salovey e Mayer (1990) e 
de Golcman ( 1996) sobre a inteligência emocional. 
Silo estudos que estão levando a cognição ao campo 
do sentimento e estão baseados nas novas descober
tas sobre a arquitetura emocional do cérebro. 



Gardner (1994) propôs que não existe um tipo 

único e monolítico de inteligência, mas um amplo 

espectro de inteligências. Para estudá-las, Gardner 

baseou-se em dados do desenvolvimento, achados 

psicométricos, descrições de populações especiais 

como idiotas sábios e prodígios e especialmente do 

conhecimento sobre o cérebro, obtido a partir de 

pesquisas recentes nas ciências biológicas. Cada 

inteligência é constituida por um conjunto de 

aptidões ou mecanismos de processamento da 

infonnação específicos e únicos. 

A teoria das inteligências múltiplas identifica 

sete inteligências: lingüística, musical, lógicomatc

mática,espacial,corporalcincstésica,interpessoale 

intrapessoa1. As duas últimas foram inicialmente 

descritas como uma só, a inteligência pessoal, visto 

estarem intimamente ligadas, pois o conhecimento 

de nós mesmos depende da capacidade de aplicar o 

que foi aprendido na observação de outras pessoas, e 

o conhecimento dos outros é baseado no conheci

mento que temos de nós mesmos, por isto, as duas de-

senvolvcrn-sejuntas. 

A avaliação na perspectiva da teoria das inteli

gênciasmúltiplascaracteriza-secomoumaavaliação 

comcxtualizada, apresentada como alternativa para 

os testes padronizados. Gardner enfatiza que cada in

teligênciaexibcearactcristicasparticularesdereso

lução de problemas e mecanismos operacionais pró

prios.Porisso, a avaliação deve ser completamente 

integrada ao ambiente natural. Os testes padroniza

dos favorecem apenas u raciocinio lógico e verbal, 

em detrimento de outras fonnas de raciocínio. O pro

pósito destc tipo dc avaliação não é classificar, mas 

identificar forças e fraquezas do individuo a fim de 
descobrir e alimenlar suas competências, promovm

do-as.(Chene Gardner, 1997). 

Assim é que um instrumento para avaliação de 

uma inteligência deve seguiras diretrizesyreconiza

das pelos dois aulon:s supmcitados. Numa primeira 

tentativa de avaliação de crianças foi construida uma 

escala de avaliação para scr respondida pelos profes

sores(Sanlos, 1997). 

m 

Estudo 3 
Aconstruçiio de um instrumento no enfoque das múltiplas 
inteligências 

Objetiva 

Avaliar comportamentos indicativos de 

inteligência imerpessoal alravés da construção de 

uma escala cujos ítens procuram representar 

comportamentos caractt:rislieos de crianças que 

possuem alto índice desta capacidade. 

Amostra 

105 alunos da classe de alfabetização e da 

primeira série do primeiro grau, na faixa etária de 

cinco a oito anos, sendo quarenta e cinco do sexo 

feminino e sessenta do sexo masculino, de classe 

social média, moradoras em Nova Iguaçu, RJ, e 

matriculados em escolas da rede particular dc ensino. 

Procedimentos 

Para a elaboração inicial dos itcns, foram reali

zadas entrevistas com os professores de pré-escola, 

além de consulta à literatura t:specializada (Gardner, 

1994, 1995,1996; Mayer e Salovey, 1993; Thomdi

keeStt:in, 1937;WalkereFoley, 1973). lnicialmcntc 

foram elaboradas Irinta e cinco (35) afinnalÍvas indi

cadoras dos comportamentos em questilo, que cm se

guida foram submetidas li avaliação de profissionais 
considerados peritos no assunto. 

Os itens foram julgados em relação à 
objetividade, elare7..ae pertinência ao conccilo de 

inteligência intcrpessoal,colocando-osem ordem dos 

mais representativos para os mt:Ilos representativos, 

eliminando aqueles que nliu eram referentes ao 

conceito estudado. Após este julgamento restaram 

vinte e seis (26) consideradas eomo consistentes. 



'" 
A escala inicial apresenta trinta e três (33) 

itens divididos em seis (06) áreas: cooperação (auxí
lio para um fim comum); criação e manutenção de 

sinergia (esforÇ{) simultâneo para a realização de 
uma tarefa); percepção de pessoas (perceber os 
outros e fazerdistinçôes entre eles); empatia (colo
car-se no lugar do outro); relacionamento social 
(interação com outras pessoas) e interesse social 
(atençllo voltada para os outros). 

A Esçalade Inteligência lntcrpcssoal foi en

tregue às professoras para que avaliassem, a partir da 
obserV3çllo de seus alunos na escola, os comporta
mentosindicativosda Inteligência Interpessoal dos 
mesmos. Para que as professoras fizessem esta ava

liação corretamente, foi necessário que tivessem 
contato com seus alunos há alguns meses, tendo sido 
submetidas a um treinamento na ut ilização da escala. 
As professoras tiveram um mês para observar e ava
liar seus alunos. 

Paralelamente foi aplicada a subescala Com

preensão do teste WISC em cinquenta e três alunos 

componentes da amostra. Esta escala é composta por 
l4perguntas,paracujarcsoluçãoacriançadcvcutili

zarsuas experiências passadas, ou seja, precisa utili
zar seus conhecimentos tácitos, que no entender de 
Neisser (1976), se contrapõe ao conhecimento aca
dêmico. Sternberg, Wagner, WilIiams e Horvath 
(1995) esclarecem que o aspecto processual do co

nhccimento tácito está intimamente relacionado á 
ação, tomando a forma de "como fazer" em vez dc 

"sabcro quê". Justifica-se assim a utilização de uma 

escala, que, embora construida num contexto psico
métrico, apresenta itens que consideram aspet:tos 
alheios à inteligência acadêmica, aproximando-se 
mais daquilo que Stemberg( 1990) denomina de inte

ligênciaprática 

Para a verificação da validade de eonstruto foi 
cfetuada uma análise fatorial pelo método dos 

componentes principais, aceitando-se fatores com 
eigenva/ue maior que I. Na fase de extraçllo, ficamos 
com sete fatores. Foram efetuadas rotaçõcs pelo 
método Varimax e pelo método Oblimim, tendo sido 

encontrada melhor configuração no último. A escala 
configurada pela rotação Varimax é composta de 

vinte e oito itens, distribuídos em sete dimensõcs ou 

fatores. Já a escala configurada pelo método 
Oblimim compõc-se de vinte e dois ítens, dispostos 

em seis dimensõcs. 
Para fins de validação concorrente, foicalcu

lado o coeficiente de correlação de Pearson entre a 
Escala de Inteligência Interpessoal e a suhc-scala 

Compreensão do WISC, tendo-se obtido r=.239, 
p<.085. Tal resultado embora nãoscjarigorosamcnte 
significativo, tendo significância abaixo de 10 é um 

indicativo de correlação,considerando-se que não 

foi possível a aplicaçllo do teste em todos os compo

nentes da amostra. A escala Compreensão pressupõe 
que crianças inteligentes saibam usar informações 
advindasdeexperiênciasantcriorcspararcsolveras 
situaçõcs propostas de forma socialmente adequa
das. t de se supor portanto que o desempenho nesta 

escala esteja correlacionado com a avaliação da inte
ligênciainterpessoal,que,similarrncntc,cxigequea 

criança através de experiências anteriores possa abs

trair o essencial das situaçõcs vividas para aplicar na 
nova experiência. 

COnclU!DtS 

Osresultadosencontradosdemostraramquea 
fonna final da cscala,resultantc da análisc fatorial,é 

consistente e as dimensões suficientes para a 
avaliação da inteligência interpessoa1. A escala final 

está formada por 2S itens, distribuidos em seis 
dimensões. Das seis dimensões que compunham a 
escala original, quatro sofreram a eliminação de 
alguns itens: Relacionamento Social - dois ítens; 
Cooperação - dois ítens e Criação c Manutenção de 
Sinergia - um item. A dimensão Empatia nllo sofreu 
perda de nenhum item, enquanto a dimensão 

Interesse pelos outros foi eliminada. Dos sete itens 
que compunham a dimenslio Percepção de Pessoas, 
três foram eliminados e os quatro restantes foram 

distribuidosem dois fatores, nomeados Imitação e 
Reconhecimento de Emoções. Do ponto de vista da 
validade concorrente houve correlação, que embora 

não tenha atingido a significãncia desejada foi 



considerado indicativo de que a avaliação das 

crianças pelos professores revelou uma capacidade 
condizente com aquela avaliada pela subescala do 

WISC. 

Modelo das teorias implicitas 

Pode-se procllrardescobriro que significa "in

teligência social" para vãrios grupos de pessoas, in
vestigando suas teorias tácitas e implícitas sobre o 

constroto. Stemberg e cols. (1981) dcfinem teorias 
implícitas como construções das pessoas que resi

dem em suas mentes. São teorias que precisam ser 

descobertas e não inventadas, pois elasjá existem. A 

meta neste tipo de pesquisa é dcscobrir a forma e li 

conteúdo destas teorias. Ou seja, busca-se descobrir 

teorias que já existem em vez de construir novas teo
rias. Exemplo desta abordagem são os estudos de 

Broner, Shapiro e Tagiuri (1958) e o dc Cantor 

(1978) a respeito das concepções dc inteligência das 
pessoas leigas. Nestas pesquisas foi solicitado aos 

sujeitos que listassem as características de pessoas 

inteligentes, dai resultando que tais listas continham 

características de natureza altamente sociais. Posteri

ormente, Stemberg e cols. (1981) fonnalizaram uma 
investigação domesmo tipo, na qual solicitaram uma 

lista de características de pessoas inteligentes acade

micamente e na vida cotidiana. Aplicando análise fa

torial, emergiu um fator que foi denominado "com

pctência social". Os comportamentos que apresenta

vam altas cargas fatoriais Ilt:ste fator eram: "aceita os 
outros como são", "admite erro", "manifesta interes

se no mundo como um todo", "está em dia com seus 
compromissos" e "tem consciência social'". Num es

tudo mais específico sobre "inteligência social", 
Ford e Miura (conforme citadO)ror Sternberg e Smith 

1985) pediram a estudantes universitários que listas

sem comportamentos característicos de indivíduos 
com alta competência social, depois pediram aoutros 

estudantes que classificassem estes comportamentos 

em grupos. Este estudo revelou quatro dimensões da 
competência social 

'" 
a. habilidades pró-sociais, incluindo características 

como "responder a necessidades dos outros", "é 
genuinamente interessado nos outros"; 

b. capacidades de lidcrança, como ''tem habilidade 
de liderança", "sabe providenciar que as coisas 
sejam feitas", e "gosta de determinar metas"; 

c. facilidadc social que inclui "está sempre por 
perto", "é aberto às pessoas", "aprecia alivi-

dadcssociais"; 

d. auto eficácia incluindo características como 
"tem auto conceito positivo", ''tem valores e 

identidade próprios", "possui uma boa visão 
geral na vida". 

No contexto deste modelo, o procedimento 
básico para coleta de dados está nos depoimentos das 

pessoas sobre suas concepções relativas ao funciona
mento da intcligênçía, depoimentos estes recolhidos 
atnlvés de questionários, entrevistas, técnica de in
cidente crítico, lista de adjetivos. Segundo a perspec

tiva desse modelo, foi desenvolvido um estudo 

exploratório, no qual se procurou descobrir as teorias 
implicitas de profissionais dc difcrcntcs áreas de 
atuação sobre a inteligência social (Gerk-Carneiro, 

1997). 

Estudo 4 
Concepções de Profissionais de áreas social. educacional e 
da saúde sobre inteligêotia sotial 

Objelil't 

Identificar as teorias implícitas de profissionais 
cuja atuação se dá na c através da interação social 

AlI10stril 

Foram questionados 50 profIssionais dt: IÚvel 
superior que trabalham com pc5soas, sendo 13 médicos, 

4 psicólogos, 15 professores, 4 fisioterapeutas, 4 
assistentes sociais, 3 enfermeiros, 2 advogados, 2 
dentistas, I nutricionista e 2 fonoaudiólogas. 



,. 
Inslrurllnto 

Para a colcta dc dados, empregou-se a técnica 
do incidente crítico. Num qucstionário composto de 

4 ítens, perguntou-se aos sujeitos, em primeiro lugar, 

se eles acreditavam na existência de uma capacidade 
para lidar com situações sociais. A segunda questão 

solicitava uma listagem dos atributos característicos 
de inteligência social, a tCKeira pedia ao sujeito o 

relato de um incidente crítico positivo e a última, o 
relato de um incidentc negativo. 

7 ambiente de lazer (hotel, restaurante, cinema, 
esporte); 

8 ambiente residencial (lar, bairro, condomlnio, 
prédio); 

9. ambiente comunitário (favela, creche, comu

nidade). 

A seguir, foram examinadas as descrições tan
to do comportamento considerado muito inteligente 

como pouco inteligente. Foi elaborado um sistema de 
categorias para agrupar as respostas. Através de uma 
análist: de conteúdo foram identificadas três dimcn

sõcs na dcfinição de inteligência social, já referidas 
por Caballo (1987) e citadas por Del PrcUc e Del 

Prette (1996). A primeira dimensão é comportamen-
Os instrumentos foram respondidos indivi- tal e refere-se à classe de comportamentos observá-

dualmente pedindo-se que registrassem o mais fiel- \leis, que, no caso dos incidentes positivos foram 
mente possível, incidentes positivos e negativos, isto comportamento pró social, comportamento de lide. 
é, acontecimentos particularmente relevantes. proce- rança c comportamento flexível, e no caso d05 inci-
dcndo-sc a uma análise de conteúdo dos dados dentes negativos foram: componamento anti-sodal, 
coletados em cada questão, constituindo-se assim ca- comportamento autoritário, comportamento rigido e 
legorias representativas das dimensões contidas nos comportamento egocêntrico. 

relatos. A segunda dimensão, denominada pessoal, 

Hesuludos 

Para identificar os comportamcntos intcligcn
tes, procurou-se, em primeiro lugar, analisar o am

bicntc social onde eles ocorreram. Os ambientes 
mais citados para ambos os tipos de incidentes forolm 
(em ordem deerescente de freqüência): 

I. ambiente escolar (universidade, escola, 
faculdade, curso, academia); 

2. ambiente hospitalar (Centro Municipal de 
Saúde, hospital, consultório médico, órgão de 
inspeção de saúde); 

3. ambiente de transporte (ônibus, carro, metrô, 
táxi); 

4. ambiente derua (rua de lazer, trânsito, praça); 

5. ambiente de trabalho (empresa, escritório, 

sítio); 

6. ambiente de serviços públicos (banco, repanição 
pública,justiça); 

refere-se às variáveis e processos encobertos do indi
viduo, relacionados ao comportamento observável 

como desejos, opiniões, habilidades. Os atributos 
mais freqllentes nesta categoria foram empatia, 

asscrtividade, coerência, lluencia vt:rbal, pt:rspicá
cia, facilidade nas relações interpcssoais, acuidade 
de percepção, capacidade de negociação, boa articu
lação de idéias, rapidez de raciocínio. Para os inci

dcntcs ncgativos, os atributos foram: mal humor, 
falta de diálogo, falta de criatividadc, insatisfação, 
incompreensão, pouca habilidauc no Ir oitO social, 
intransigência, desinteresse. 

A dimensão situacional refcre-se a variáveis 
do contexto em que o comportamento ()Corre aludi
das genericamente como adequado à situação, são as 
conseqüências do comportamento inteligente. No 
;;3S0 dos incidentes positivos, estas conseqüências 

foram: consecução dos objetivos imediatos, manu
tenção ou melhoria da relaç1io com o oUlro, manuten
ção ou melhoria da auto estima, evitação de descon
forto fisico (quando as interações se dão entre grupos 
dominados e dominadores). No caso dos incidentes 



negativos, as conseqüências citadas foram: não atin- ao próximo, humor, capacidade de reflexão e eapa-
gimento dos objetivos, deterioramento da relação cidade para uma boa interação social. Aos sujeitos 
com o outro, sentimento de frustração, egocentrismo considerados com inteligência social baixa foram 
e desrespeito ao próximo atribuídas as seguintes características: imaturidade, 

Por último, foram classificados os sentimentos desrespeito ao próximo, frustração, egocentrismo, 
tanto positivos como negativos, provocados no obser- dificuldade de relacionamento. 
vador pelo autor do comportamento descrito. No caso 
dos incidentes positivos, os sentimentos provocados 
foram: admiração, justiça, respeito ao próximo, refle
xão, bem estar, e bom humor. No caso dos incidentes 
negativos, os sentimentos foram: angústia, revolta, 
incapacidade para ajudar, irritação, deçepção 

Centlusões 

CDllsideraçõesfillais 

o esrudo da inteligência social tem uma histó· 
ria bastante diversificada .. Entrelanto, apesar das 
inúmeras controvérsias que cercam este conceito, 
como por igual cercam o próprio conceito de inte
ligência, justifica-se seu cstudo, especialmente 
quando se verifica a tendência atual de considerar o 

A questão principal investigada neste estudo individuo como um todo indissociável, quando se 
foi o reçonhccimento ou não da existência do eoncei- constata a impossibilidade de excluir do desempenho 
to de inteligência social entre cstes profissionais de intdigente os aspectos sociais. A própria Psicome-
ciências humanas e da saúde. Entre todos os n:spon- tria, tão criticada por valori7.ar excessivamente o QI 
dentes, apenas um não pode identificá-Ia. Concluí- (quociente intelectual),revcla uma tendência ascen-
mos, portanto, que, para o grupo investigado, existe dente na preocupação com o aspecto social na resolu-
uma habilidade geral ou um conjunto de habilidades ção de problemas. Exemplo dessa preocupação 
que pode ser adequadamente rotulada de "inteligên- encontra-se no trabalho de Jane Mercer, uma soció-

cia social". Ioga que, na década de setenta, introduziu um Siste-
Reconhccida a existência da habilidadc em ma de Avaliação rlura!istica Multicultural (System 

questão, ela foi definida por uma série de atributos, of Multicultural Pluralistic Assessment _ SOMPA) 
tendo sido os seguintes os mais citados: empatia, para as idades de 5 a 11. O Sompa interpreta um 
acuidade de percepção, sensibilidade, coerência, resultado de testes à luz de outras informações, dando 
perspicácia, capacidade de lidar eom pessoas, capa- ênfase ao comportamento tipico e não ao desempe-
cidade para análise de questões econômicas, politi- nho máximo. O modelo de Mereer revela preocupa-
cas e sociais, rapidez dc raciocínio, compreensão e çào em avaliar não só o aspeeto intelectual do indivi-
respeito para com o próximo, flexibilidade e espirito duo, mas também as suas experiências de vida. Além 

de grupo. do Inventário de Comportamento Adaptativo de 
Os incidentes positivos referiram-se, prinei- Mcrcer, outros instrumentos psieométrieos atenta-

palmente, a um comportamellto modcrador em situa- ram para os aspectos da vida prática e social, comoas 
ção de conflito, a alguma demonstração de reconhc- Escalas de Comportamento Adaptativo Vineland 
cimento, a algum comportamento educado e repleto (Cronbach, 1996). Anastasi e Urbina (2000) reco-
de consideração pelo outro, Em contrapartida, os nhecem que 
incidentes negativos referiram-se, com maior fn:
qUência, a algum comportamento agressivo, rigido 
ou inábil, caracterizado por desrespeito ao próximo, 
e, também, à antinomia autoritarismo e submissão. 

As principais características atribuidas aos 
sujeitos considerados possuidores de alta inteligên
ciasocial foram: experiência, maturidade, respeito 

"uma atenção maior cstá sendo dada ao 
indivíduo que é testado. O usuário do teste 

é enoorajado a buscar as causas do desem
pcnhodoindividuonahistóriaexperiencial 

e na biografia reacional da pessoa; o que 
existe no ooclcground desse individuo que 



'" 
pode nos ajudar a compreender as suas 

respostas ao teste e aumentar o valor dos 

escores na predição do comportamento 
subseqüente - na escola, no trabalho e em 

outros contextos das atividades da vida 

cotidiana"(p vii). 

Ao contrapor as dificuldades para elucidar e 
medira inteligência social a partir de uma abordagem 

psicométrica com outras abordagens, verifica-se que 
o principal problema rcçai sobre a construção de 

instrumentos fidedignos e válidos para avaliar esta 
capacidade, uma vez que se trata de um conslruto 
muito sensível a diferenças culturais. Do ponto de 
vista psicométrico, impõe-se a construção de um 

instrumento brasileiro, rigorosamente validado e 

padronizado. 
Entretanto, pode-se estudar esta inteligência, 

utilizando tipos de avaliações completam ente 
diferentes das psicométricas, adotando-se o método 

clinico piagetiano ou seguindo as indicações de Chen 
e Gardner (1997), sobre diretrizes de observações 
para as inteligências múltiplas. 

A perspectiva piagetiana demostra a indis
sociabilidade dos aspectos cognitivos e sociais do 

conhecimento, sendo que a observação do desempe
nho da criança num jogo de regras rcvelou facetas 

semtlhantes às observadas nas pesquisas baseadas 
nos demais modelos. 

Constata-se, finalmente, que a partir da defini
ção original de Thorndike (1920), fonnulada há 
oitenta anos atrás, referindo-sc à inteligência social 
como "a capacidade de eompreendcr os sentimentos, 
os pensamcntos e os comportamentos das pessoas, 
incluindo a si próprio, e de agir apropriadamCllle a 
partir desta compreensão" houve muitas tentativas de 

redefinir este conceito (Marlowe, 1986). Entretanto, 
ela inclui a idéia de inteligência emocional (Salovey 
e Mayer, 1990), incorporaadistinção entre inteligên
cia interpessoal e intrapessoal (Gardner, 1994) e 
atcnta para o que Stemberg e Wagner (1986) sc refc
rem como inteligência prática. A dcfinição também 

distingue entre compreender pessoas (cognição 
social) e agir efetivamente a partir deste conhecimen
to (desempenho scomportamental), O que significa 

competência social. Além disso, numerosos autorcs 

têm sublinhado na atualidade a importância da inteli
gência social para ser bem sucedido na vida, como 

Goleman (1996), Jones e Day (1997) e Slemberg 

(1997). 
Como finalização, outro questionamento se 

impõe. Trata-se da possibilidade de promoção da 
inteligência social, dc maneira quc ela possa ser 

incluida em programas acadêmicos. Em que escolas 
ou disciplinas acadêmicas haveria lugar para um 

programa de promoção de inteligência social? Muito 
do trabalho sobre a promoção d3 inteligência social do 

indivíduo aparece na literatura sobrc psicologia da 
criafll;a; por exemplo, o trabalho de Gardner 
(1994; 1995) é a base de programas para socializaç!lo. 

Numa abordagem cognitivista, há estudos 
envolvendo treino cognitivo que têm apresentado 

muitas aplicações, como, por exemplo, ao nivel do 
raciocinio e à resolução de problemas (Feuerstein 
1979; Almeida e Morais, 1997). Nesses estudos, são 
utilizadas tarcfas concretas ou cotidianas de realiza

ção como problemas escolares ou situação de jogo. 
Silo, portanto, mais globais, comparando a realização 

de sujeitos peritos e iniciantes. Trata-se de identificar 
as estratégias utili7..3das numa avaliação mais qual ila

tiva que quantitativa. Tais estudos objetivam o trcino 
intencional da realização dos sujeitos e não a simples 

observação e cxplicação dos componamentos, ou 
seja, buscam a utili7..3çãO prática dos conheçimentos 
dccorrentes da psicologia cognitiva. O trcino cogni

tivo é possivel, justamente, porque as correntes cog
nitivistas procllmm decompor as tarefas em itens 
mais e5pecificos e concretos, sendo assim treináveis 
1\'110 seria então possível o treino cognitivo de uma 
capacidade para resolver problemas sociais? 

Podemos questionar, ainda, se o que aqui se 
discutiu seria apenas uma maneira nova de escol her e 

organizar alguns assuntos já estudados anterionnen
te ou a identificação de um novo paradigma. À 
primeira vista, pode parecer mais apropriado tratar a 
inteligência social como uma nova mancira dc rotu
lar um tema dc pesquisa ao invés de um campo com 

sua própria literatura. O uso do tenno pennite ao 
pesquisador decidir por alguma abordagem especifi
ca e fazer novasconexôes 

Será realmente necessária uma nova perspec

tiva no campo da inteligência neste final do século 



XX? É dificil não considerar o fenômeno da globali

zação, que implica numa mobilização intensificada, 

numacompetiçãointemacionalenumagrandeincer

teza ambiental. Os cidadãos precisam adquirir certas 

habilidades sociais para serem capazes de lidar coma 

sociedade da infonnação. As redes de comunicação 

mediada por computadores levam a wna nova fonna 

de interação social. Tais redes são muito mais do que 

canais de mensagem, os participantes devem enten

der as nonnas e códigos sociais que caracterizam os 

diversos grupos de interesse. 

Neste trabalho, foi examinado um conceito a 

partir de algumas abordagens num esforço para 

exemplificar uma construto multidimensional e 

mu!tifacetado, no qual processo, produto e potencial 

são combinados. Inteligência soda! implica cm 

qualidades para reunir, decodificar, analisare aplicar 

habilidades para uma ação cfetivae em usar técnicas 

e tecnologias que vêm de vários campos e contextos, 

algumas das quais podem ser aprendidas somente a 

partir da experiência. Para tenninar podemos citar a 

coloáção de Cronin e Davenport (1993), que 

expressa a sintese da posição aqui apresentada: 

"a inteligência social pode ser vista como 

sinônimo de possibilidades de interação 

social num altoníve1 de autoconsciéncia 

Ela não é, contudo, um conceito que 

sucumbe a definiçõcs prontas; se fosse 

assim,suautilidade como um agente sintc

tizador seria nula" (Cronin c Davenpon, 

1993,p.28). 
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